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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 اهلُل: قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه   

﷽ 

 

ِ  ال ْمُد لِلَّ وْحبِِ   حه صه لهوى للِوِ  سه عه ْه  سه واله َهومت صه أه َهْسولِيٍم سه َهومت  وٍد أه مَّ ًللِِ  ُمحه َُ ره ْبِدِه سه لهى عه عه سه

ُه. ااه ن سه مه  سه

ا  هْعُد:أه   مَّ

وونِنَّ  ا هةه فه ووحه وواُ   ُهوومْ  ╚الصَّ ااْنتِفه اُق  ِِلووْم ِديووُن سه ااْقتِووده ْيووُر النَّوواِس  هْعووده األهْنبِيهوواِق  سه خه

وْن أهْر ه  ً، عه اِل  ُمْسونهده ِر األهْقًله نُْلْم مِْن ُغره بهته عه ا ثه ا مِمَّ ر، ِذِه أهْر هُعًلنه أهثه هه اُق  سه ِعوينه  ُِعُلًلمِِلُم اْهتِده

قِّ ُأْنُمًلذه  (1) مِْن أهْعيهانِِلمْ  ا ُيحه اج، قه ْلوِدي  ِونِْذِن   له ُق المه َه ِم  سه واله َْ
ِِ ُع ُأُصًلا، مِْن ُأُصوًلِل ا َهْجمه

َهْين يها ا طِيبه الحه قه أهْهلهله زه ره ْيِن  سه اره ا فِي الدَّ عه اهلُل  ِله ِم  نهفه اله ُبِل السَّ َُ ى   إِله
ِ
 .اهلل

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

نَّ  كتا    البسملة  ثمَّ  ق  اهللسفَّ  فا تدأ المصنِّ  لَّو ى  الحمدلة  ثومَّ ثه وثه وث  الصَّ الم الً سالسَّ

وو ووْن سااه ♀ دٍ علووى محمَّ الث موون لداب سهووءاق الووثَّ   سعلووى للوو  سصووحب  سمه

نَّ التَّ  ْن صه ا؛ فمه  .لنَّ ل  أن يستفتح   ِ  ف كتا ،ا اَُتِحبَّ صنيف اَفاق،

                                                           

ادوودين 1) ا الخلفوواق األر عووة الرَّ م، َت يووره سطلحووةه ╚( ُمقوودِّ وورين  الجنَّووة: ال   ثوومَّ ثالثووة، موون العموورً الُمبمَّ

ا  يهاَِلم  -  ثمَّ جماعة، لخرين ًَلاهم ╚سَعد، فه ََّبِين على سه رٍ ُمر جه ْفقه ما يف َقريب ا ن حه وتِمت  ِ  - سه ً َه لوم ِعودَّ

 األر عين.

ْرد اآلثار يف :تنبيه   َه نهة سفاَ  ُأثبِته مًلضع  من  َه ا يف  ر ا ُن حجر خالف، كه ن ذه   أقدم ما ُذكِر فيلا.مه
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هْ سقًلل : ) اله َهمت صه أه َهْسلِيٍم سه َهمت   أي أكمللما. ؛(أه

 ر .: ما جاق يف خطاب المَّ منهما ام  والت  

م كلموة ) ُف سأثبت المصنِّ  َْ هْ ره واله مون قًلاعود  ؛ ألنَّ مر ًلطوةٍ  لوا  تواقٍ (  اللواق موع كًلنِ صه

م التَّ  َْ ره ديخ ديًلخنا عبد السَّ  ؛جعاق المر ًلطة هاق، يف السَّ كتا ة الكالم: ره كه الم هارسن ذه

 «.رَالة اِمالق»يف    ؒ

ر المصوونِّ  ثوومَّ  وودَّ قييا  بجملتيييت تت ل   - مووا اَووتفتح  مووا اَووتفتح  وو   عوود -  ف ديباجتهووصه

 .حابةبالص  

نِنَّ يف ِذْكر فضللم؛ سهي قًلل : )فالجملة األولى:  ا هةه فه حه ْيوُر النَّواِس  ُهومْ  ╚الصَّ خه

 (. هْعده األهْنبِيهاقِ 

واُ   ُِعُلوًلمِِلُم لم؛ سهوي قًللو : )يف ِذْكر حقِّ انية: والجملة الث   ااْنتِفه اُق  ِِلوْم ِديوُن سه ااْقتِوده سه

اقُ   (.اْهتِده

 ف:وهاتا  الجملتا  مفردتا  يف ترجمتيت يف كتابيت للمصن  

ييي ْين يف دووورف المصوووطفى »: فووودفرد للوووا  ا ،وووا يف كتووواب ا الجملييية األوليييىفأم  النتوووًلره

 «.سفهْضل المدينتين ♀

 «.العرسً الًلثقى» ا ،ا يف : فدفرد للا انيةا الجملة الث  وأم  

دَّ  قه َه ْينك البا ْين  س يان ما يتعلَّ س  ق  معانيلما.م إقراق ذه

 :ه يرجع إلى عشرة أمور  ِجماعَ  كتابه، ذاكًرا أ    ت شرطَ َبي   ثم  

ًِ (أهْر هُعًلنه )ً المذكًلر يف الكتاب ِعدَّ  أنَّ لها: أو   ْري،ا علوى عواد ونَّ  ؛ جه َُ ثين س ودِّ تلم يف الُمحه

ْرح  م  يانُ ات  سَقدَّ األر عينيَّ َصنيف   «.ةًلسيَّ األر عين النَّ »سج  هذا يف ده

 َلك األر عين لثاُر. أنَّ وثانيها: 
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 عن النَّ  : المرسيت واسم )األثر( يف ُعْرف أهل الحديث ُيراد به
ِّ
ه  سغيورِ  ♀ بي

 حا ة فقط.عن الصَّ  سُر ما ُأطلِق على إرادً المرسيِّ 

نن ساآلثار( يريدسن هوذا؛ فًلن للكتب المسمَّ سالمصنِّ  نن( عنودهم هوي فوواً  و )الست )الست

 مووا كووان عوون النَّ 
ِّ
وو  ♀ بووي حا ة س)اآلثووار( مووا كووان عوون غيووره  سأع ملووم: الصَّ

╚. 

 .َلك اآلثار ثا تةُ  أنَّ وثالثها: 

ثيتو)الث   ن.ذي يممل الصَّ هًل: المقبًلل؛ الَّ  ابت( يف ُعْرف الُمَحد  سه  حيح سالحه

 حا ة.ا تة هي عن الصَّ َلك اآلثار الثَّ  أنَّ وراب ها: 

نُْلمْ مير يف قًلل : )فالضَّ  ُق  قًلل : )عه لَّ نِنَّ ( ُمتهعه ا هةه فه حه  (.الصَّ

الِ َلوك اآلثوار األر عوين ) أنَّ وخامسها:  ِر األهْقوًله وأي مون عيًلنِ ؛ (مِوْن ُغوره َِ لا لوا  سروس

ة. مه دَّ  الُمقه

و ر ؛ فوننَّ المَّ  ر  يتفاضل كما يتفاضل كالمكالم غير المَّ  فننَّ  ونَّ كوالم المَّ َُ  ة، ر  ُقرلن،وا س

ونَّ  من  عض  ِونه ِّ    أفضُل  عُض  يوان التَّ القورلن سالست ره وى  ِجه فاضول ة ساِجموا   فغيوُره أهْسله

 في .

َهمِّ فلذه اآلثار المذكًلرً عن الصَّ  ا. حا ة هي من أه لِّ  قهْصد،  ما ُنِقل عنلم معنى  سأهجه

ثين. أي ُمضافةُ ؛ (ًُ ُمْسنهده )َلك األقًلال  أنَّ وسادسها:  دِّ ْن رساها من الُمحه  إلى مه

 . نَنادٍ  : المرسيت اسم )الُمسنَد( ُيطَلق وُيراد به فإ   

يهت إليلا.يف الكتب الَّ   دَانيده  ةُ فلذه اآلثار مرسيَّ  َِ  تي ُع

ْن أهْر هِعوينه مِوْن حا ة هي )هذه اآلثار المذكًلرً عن الصَّ  أنَّ وساب ها:  فلوي   (أهْعيهوانِِلمْ عه

ا عن أر عين صحا ي   ر،  ا.أر عًلن أهثه
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مًلهم سُكرباوهم.حابةوأعيا  الص   دَّ  : ُمقه

وو فووننَّ  يف  َووًلاقٍ  لم  سليسووًلا ُهووم علووى ُرَبووةٍ ُمتفاِضوولًلن يف مقاموواَِ  ╚حا ة الصَّ

 الفضل.

دَّ  ر عون الخلفواق األر عوة الرَّ م المصنِّ سقه
وبعه  ادودين  ثومَّ ف ما ُأثِ َْ ورً  م  ثالثوةٍ لُ أه مه مون العه

َهمَّ  ة  ثمَّ رين  الجنَّ المبمَّ  ََّ  قيَّ  أه  تلم ُمره
ِّ
نِي َِ ياَِ  بين على  فه  لم.سه

نة سفاَِ  َه ل  يف المًلضع الَّ سما اخُتلِف يف  عه سفاَو   فونذا    أقودم موا قيول يفذي ُذكِر أنَّو  جه

 ََّ  فووق أنَّووا
 
ووًلفِّ أنَّوو   اخُتلِووف يف سفوواً صووحا ي َُ  َوونة )خموو ٍ  ي َوونة )اثنتووين سثالثووين( أس  

ووره ا وون حجوورٍ     يف َوونة اثنتووين سثالثووين  يجعُلووفننَّوو ؛سثالثووين( كه ووا مووا ذه َقريووب »يف  ُمتا ِع،

  «.لذيبالتَّ 

وا) هذه األر عين سقعت نَّ : أوثامنها قه وُق المه قِّ وا ُيحه ج، م؛  جعول ااقتوداق المتقودِّ  (له ُأْنُمًلذه

 .اانتفا   علًلملم هداية،  لم ديانة،  سجعلِ  ِ 

يف  َونفُخ  ةُ أثريَّ  فلذا الكتاب طليعةُ عمل على منًلال   جعل ليُ ذي يُ يق الَّ المَّ  :واألنموذج

ووا يلووا َع وويمه رسح متلقِّ  ووحا ة سمووا جوواق عوونلم عِ لصَّ   ؛ فيكووًلن موون مووًلارد علِمووا سعمووال، لم،

 ة.المرضيَّ  لمُ   لحًلالكات نفِس حرِّ ة  سمن مُ المرسيَّ  رهمُ الث

َ، رفع إلي  سا  ل هذا األصله فمن لم يحصِّ    .  سعملُ ا  نق  علمُ رأ

مِ )هذه اآلثار األر عين  أنَّ وتاس ها:  واله َْ
ِِ ُع ُأُصًلا، مِْن ُأُصوًلِل ا  ؛ فلوي ُمموتملةُ (َهْجمه

 على عيًلن المسائل.

ًَُلِرث الُلدى  فننَّ  أنَّ وعاشرها:  ولا ُمقتبه هذه اآلثار  و ةُ سه ة خيور عون خيور الملتودين يف ُأمَّ

لين  َه  .♀الُمر
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وع  علوًلملم؛ فوننَّ ُيقتهودى  ِ  -م كما َقدَّ  - ╚حا ة سالصَّ  ْلوُدسن إلوى لوم سُينتفه لم يه

دد.  الرت

تهمه المصونِّ  ثمَّ  دِّ خه  عاق  نهْفوع )موة كتا و   الودت ف ُمقه
ِ
ْينِ  اهلل اره وا فِوي الودَّ نيا أي يف دار الودت  ؛( ِله

ِرْزِق   سدار اآلخرً َهْينأهْهلِ ) سه يها ا طِيبه الحه  سالحياً اآلخرً.أي الحياً األسلى ؛ (له
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الُغرَُّة اأُلوَلى

  

نْ  يِق   هْكرٍ  أه ِي عه دِّ ا النَّاُس؛» :قهاله  أهنَّ ُ  ◙ الصِّ ا أهيتله ال يه ؛إِيَّاُكْم سه وِذبه ونِنَّ ال كه وِذبه فه كه

انِ  يمه
انُِب لِْْلِ  «.ُمجه

اهُ  سه ُد؛ ره نهاُدهُ  أهْحمه َْ إِ ِحيُح  سه ُرِسيه  صه ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت. سه  يه

بُو 
َ
يُق  بَْكر  َوأ دِّ امٍِر  الصِّ  ْ ُن ُعْثمانه ْ ِن عه

ِ
ْبُد اهلل ْموُلًلُر  ُِكنْيهتِوِ   الُهًله عه ت  مه

ت التَّْيِمي
ِدي ُقره

يُق له  وووودِّ الصِّ وووواسه ووووُب أهْيض، قَّ ُيله ووووُ   سه ووووُب له تِيووووقه  ال قه األه عه وووواِحبه  سه الصَّ اهه  سه ووووىسَّ قه َْ األه   سه

 
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ثه  َه ًه  ثهاله ْمره ُل  ِال عه ُهًله أهسَّ ِدينهِة؛ سه ِرينه ال مه  الُمبهمَّ

ًِ
ره مه َ،ا ِالعه ًْل نَِّة مه  .جه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

و (اأُلوَلى الُغرََّة) المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر لِّوين  مون الُغورر األر عوين عون الصَّ حا ة الُمجه

اهُ )سهًل ما  سه دُ  ره نْ   )صحيٍح  نَنادٍ  ِ  (أهْحمه يِق   هْكرٍ  أه ِي عه دِّ واله  أهنَّ ُ  ◙ الصِّ وا » :قه وا أهيتله يه

ال النَّاُس؛ ؛إِيَّاُكْم سه ِذبه نِنَّ ال كه انِ فه يمه
انُِب لِْْلِ ِذبه ُمجه  .(«كه

 «.الُمسنهد»ُيراد   : كتا    سإطالق العَس ألحمده 

ُرِسيه ) وا)هذا األثر  (سه ْرُفًلع، ا إلوى النَّ  ؛(مه  أي ُمضواف،
ِّ
اه )  ♀ بوي ْثُبوُت  سه مون  (يه

 .♀كالم  

  :رويف األَثَ 
ُ
ََّ  عن الكذب النَّْلي ال» : )جر عن  يف قًللِ  ال ِذبه إِيَّاُكْم سه  (.«كه
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لَّ  نِنَّ ال»ل   قًلل : )سعه انِ فه يمه
انُِب لِْْلِ ِذبه ُمجه ًُ  حقيقة اِيموان إذْ   أي ُمباِعُد ل  ؛(«كه  دائور

ونقويض  الكوذبس  دقمع الصِّ  فوال     اِخبوار  موا ُيخوالِف الًلاقوعسِخالفو ؛ فننَّو دقالصِّ

أ وي  ين  ففوي حوديِث مون ِخصوال الموءمنين؛  ول هوًل مون خصوال المنوافقِ  يكًلن الكذب

ًه   النَّ  أنَّ  سمسووولمٍ  البخووواريِّ  عنووود ◙ هريووور
َّ
 ِق افِ نَيييالمُ  ةُ آَيييي»قوووال:  ♀ بوووي

دَّ  ثمَّ   «...ث  َل ثَ  َث ا ذَ إِ وَ » : منلا قًلله  عه  «.َكَذَب  َحد 

بُو )
َ
يُق  بَْكر  َوأ دِّ  ْ ُن ُعْثمانه ْ وِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (الصِّ

ِ
ْبُد اهلل عه

امٍِر  يُق له العه دِّ الصِّ ْمُلًلُر  ُِكنْيهتِِ   سه ت  مه
ت التَّْيِمي

ِدي واُقره وُب أهْيض، قَّ ُيله ُ   سه ُب له تِيوقه  ال قه األه عه اهه  سه سَّ

اِحبه   الصَّ وىسه َْقه األه    سه
ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ ثه  َه ًه  ثهواله ْموره ُهوًله  ِال عه ِدينهوِة؛ سه ُل مه وِرينه ال أهسَّ  الُمبهمَّ

ًِ
وره مه عه

َ،ا ِال ًْل نَِّة مه  .(جه

 السقًلل : )
ت
ت التَّْيِمي

ِدي ا.ُقره ا سخصًلص،  ( نِسبُة إلى القبيلة عمًلم،

 لقبيلت : )ُقريش(. فااَم العامت 

َهْيم(؛ سُهم  طنُ  سااَم الخاصت   .من ُقريشٍ  لعميرَ : )

م األعله سما ُنِسبه إلى األعلى ساألدنى من قبيلتِ   ى؛ فيُ   ُقدِّ
ت
 التَّ  قوال: )الُقردوي

ت
سا   (يموي

 قال: )التَّ ؛ فال يُ عك ه 
ت
  يمي

ت
  كلَّ  أنَّ  األصله  (؛ ألنَّ الُقردي

 
  َيمي

 
 .فلًل ُقردي

ك هءاق يف  اره لا  تي يسوكنًلنه لم يمتازسن عنلم يف البالد الَّ نِْسبتلم من العرب فننَّ سما ده

َهْيمٍ  مون العورب  فيمتواز  عضولم عون  مختلفوةٍ  ً مون قبائوله ِعودَّ  ( يقع نِسوبة، لبطوًلنٍ فاَم )

ًِ تي كانًلا يسكنًلنُ تي يكًلنًلن فيلا من  الدهم الَّ يف البلدان الَّ   عضٍ   العرب. لا من جَير

وونهن عليوو  النَّووسهووذا األصوول خووالف مووا  اس اليووًلم موون َقووديم األدنووى علووى األعلووى؛ فسه

َْباُع   األدنى. ة: َقديم األعلى  ثمَّ العر يَّ   إ

ْمُلًلُر  ُِكنْيهتِ ِ سقًلل : ) لهبهت علي  ؛(مه ُر إاَّ   أي غه  لا.  ِ فال يكاد ُيْذكه
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 والمذكورو  بالُكنية:

فًلن إاَّ  - ا للم  فال ُيعره ً، َكًلن َلك الكنية اَم،  .يف صًلرً ُكنيةٍ   الكنية  فلي اَمُ  َار

-  ،ً لهبت علي  ُكنيت  يكًلن للمرق منلم اَمُ  سَار  يق(.دِّ كالًلاقع يف )أ ي  كر الصِّ  ؛سغه

ُب له ُ سقًلل : ) قه يُق له دِّ الصِّ ْدح   فننَّ  أي دال   ؛(سه  ديق(.  يقال ل : )الصِّ على مه

َب بيقب أن   وجه هذا الل  وأحست ما قيل يف  ديق( ألمريت:)الص  ه ُلق 

وبهق غيوره إلوى اِيموان ؛ فننَّ ♀ًَلل صديق  الرَّ   إلى التَّ ُمبادرَُ أحدهما:  َه   

.   

دقه ُمالزمتُ واآلخر:    كوان صوادق،ا يف جميوع موا ُأثِور  ؛ فننَّو  سأحًلالِويف جميع أقًلالِ    الصِّ

 من األقًلال ساألحًلال. ◙عن  

اسقًلل : ) ُب أهْيض، قَّ ُيله تِيقه  ال سه األه عه ىسه َْقه األه اِحبه  سه الصَّ اهه  سه أخورى  أي هوذه ألقواُب  ؛(سَّ

 ل .

 
 
وُدمه س اب األلقاب غير ًَلقيفي يف مًلافقوة  قوب القوديم أصودُق اللَّ  فوننَّ     سأع مو : موا قه

ورين صارسا ُينِمئًلن ألقا ،ا للُمعه َّ المتدخِّ  الحال  فننَّ  وْن  عوده مين من الصَّ يقوع   همحا ة فمه

 .فيلا ما يقع من الغلطِ 

ُب )الصِّ  قه له نَّ يق( ممَّ دِّ سه د يف الست ره لو  النَّو  ةا سه لوذيب َه »يف  ًلسيت سانعقد عليو  اِجموا   نهقه

   سالست «غاتاألَماق ساللت 
ت
 ثاللي   سا ن حجورٍ «َاريخ الخلفاق»يف  يًلطي

ت
و»يف  موي ًلاعق الصَّ

 سغيرهم.  «الُمحِرقة

له سقًلل : ) ُهًله أهسَّ ِرينه السه  الُمبهمَّ
ًِ
ره مه وا ِالعه ،َ ًْل نَِّة مه  قوب؛ فوننَّ لوذا اللَّ أي الممولًلرين  ِ  ؛(جه

ًِ حا ة  دعيانِ رين من الصَّ المبمَّ  ْن ُدِلر منلم  لقب )العمرً  كثيرٍ  لم فًلق العمر   سُدِلر مه

ا يف حديٍث لمجيق  مارَِ  ؛ة(المبمرين  الجنَّ   .ساحدٍ  لم جميع،
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 اهلُل:قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه 

 الثَّاِنيةُ الُغرَُّة 

  

وونْ  وواِب  عه طَّ ووره ْ ووِن الخه ْيٍر:  أهنَّوو ُ  ◙ ُعمه وواِد ْ ووِن ُحووده يه َِ
ِ وواله ل ْلووِدُم »قه ووا يه ْعووِرُف مه َه ووْل  هه

 ِِ مه ا اله :  «؟َْ : ُقْلُت: اه  قهاله ْلِدُم ُ » قهاله ُة ال يه لَّ والِِم زه اُل الُمنهوافِِق  ِال عه ِجوده ُحْكوُم  كِتهواِب سه سه

ِة ال  «.ُمِضلِّينه األهئِمَّ

اهُ  سه ؛ ره
ت
اِرمِي نهاُدهُ  الدَّ َْ إِ ِحيُح. سه  صه

اب    ْيوٍل  َوُعَمُر ْبُن اخلَطَّ واِب ْ وِن ُنفه طَّ وُر ْ وُن الخه ِسيت  ُيْكنهوى أه هوا الُهوًله ُعمه وده ت العه
ِدوي ُقره

اُرسِق  ُب  ِالفه قَّ ُيله ْفٍ   سه    حه
ه
ًَُُلفِّي اِب؛  ِليِد الِمْحره ده نهةه  سه ِعْمِرينه  َه ٍث سه ِدينهِة. ِالثهاله  مه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

و ( هالثَّاِنية الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر لِّوين  من الغورر األر عوين عون الصَّ حا ة الُمجه

  َرَواه  )سهًل ما 
 
اِرمِي نْ ) صحيٍح   نَنادٍ  (الدَّ طَّاِب  عه ره ْ ِن الخه اِد ْ ِن قهاله  أهنَّ ُ  ◙ ُعمه يه َِ

لِ

ْيٍر:  مه »ُحده اله َْ
ِِ ْلِدُم ا ا يه ْعِرُف مه َه ْل  :   «؟هه : ُقْلُت: اه  قهاله ْلِدُم ُ »قهاله ُة ال يه لَّ الِِم زه اُل  عه ِجوده سه

ِة ال كِتهاِب الُمنهافِِق  ِال ُحْكُم األهئِمَّ  .(«ُمِضلِّينه سه

 سإطالق العَس إلى الدَّ 
ِّ
ا   سُيسمَّ «الُمسنهد»ُيراد    كتا    ارمي نن»ى أيض،  «.الست

ْلوِق م اَِوالمه ما يلدِ   يانُ  :ويف األثرِ  و  فويلم المتمثِّوله  ؛ أي ديونه الخه ا ديون اهلل فلوًل يف أمَّ

 َُ نهاب  يعلًل سا ُيعلهى علي . نفس  رفيع المقام  عَي  الجه

 اس.ن    النَّ ذي يتديَّ ين الَّ : الدِّ فالمقصود به
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  .: إزالتُ و)َهْدمه(

م إَالمُ سهذا يكًلن يف لحادهم سجماعتِ  ً، ُيلده ْبودٍ  لم؛ فتار م إَوالم  عه ً، ُيلوده مونلم  سَوار

 لم يف زمٍن أس ُقْطٍر أس غير ذلك.المسلمين كلِّ  جماعةِ 

ً،  ِنهْقللم من التَّ  ً،  نهْقلِ ًلحيد إلى المِّ سيكًلن ذلك َار نَّ رك  سَار ة إلوى البِدعوة  لم من الست

ً،  نهْقللم من الطَّ سَا ً،  نهْقللم من الفاضل إلى المفضًلل؛ فننَّ ر  كولَّ  اعة إلى المعصية  سَار

  .ما أزال كماله ة  سر َّ يَّ    الكلِّ ما أزال أصله    سر َّ فُ سُيضعِ  ينه ا ُيًلِهن الدِّ هذه األحًلال ممَّ 

 تهدم ديت اإلسلم: وسائَل  ثلَث  ◙ وقد َذَكر عمرُ 

لَّ فالوسيلة األولى:   ة العالِم.زه

 ِجدال المنافق  الكتاب.انية: والوسيلة الث  

 ين.ُحكم األئمة الُمضلِّ الثة: والوسيلة الث  

ًٍ  فكلت  ْلق  فُتفِس  ساحد َُضعِ دُ من هذه الًلَائل َعمل يف دين الخه   .فُ ه س

ُة ال)وهي  ىا الوسيلة األولفأم   لَّ الِمِ زه طهءُ  - (عه وْن من النَّ  فننَّ  :- هأي خه ُيتا ِعو  علوى اس مه

ئِ  طه يهْضُعف ِدينُ خه م  متا عتِ   فه لَّ    سُيلده ا زه  .  عالِم،

لَّ سمن النَّ  ْن يجعل زه لَّ  ة عالِمٍ اس مه ا للًلقيعةِ َُ م إَالمُ  م،  .  من هذه الجلةفي ؛ فُيلده

 ة ال الِم( تكو  بلًء لطائفتيت:)َزل  في

رى على مُ ائفة األولى: الط   َها هع  سجه ْن  ئِو  يف ًلافقتِومه طه موا   موع هلوًلر ذلوك للوم  سر َّ خه

رت  حِّ  في  سطهلهِب  هم  الغلًلِّ يَيد ده لَّ ما ُيصه م اَِالم.  م البالقُ فيع ُ   ت حًلن    زه  سُيلده

ْن يرُص انية: ائفة الث  والط   لَّ  دُ مه لَّ زه َُ وة العالِم سيجعللا  ا للًلقيعة في   فلًل يرتصَّ تهبو  م، د موا كه

لة عن   حتَّ  اهلل على ا ن لدمه  ََّ لَّ من نهْقٍ   صدسر َلك ال ََّ رت من  ال ب ممانق ى إذا  هده ة نهصه

م إَالمُ عن علي   سالتَّ القًلل يف الطَّ    .  سيضعف دينُ نفير من   فُيلده
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يي اُل الُمنهووافِِق  ِال)وهييي  -انييية ا الوسيييلة الث  وأم     وو  ُتووفالمقصووًلد: ُمحاجَّ  :- (كِتهوواِب ِجووده

ا للحقِّ  ،َ يف معرفوة  سوان  يكوًلن لو  يودُ علويم اللِّ  اس منوافُق النَّو مون دورِّ   الباطول  فوننَّ  إلبا

ق    المَّ - سهًل القرلن- الكتاب  ً، يطعون  ِ كلت  ر ُ   سُيلحه لوا    فيجعل ِعْلمه   الكتاب مِرقوا

ًِ  ين  سُيلهبِّ  الحقَّ يف الدِّ  و دور    الباطل  فلًل ُيًلِرد يف ُنصر مون القورلن  أس  رسر ليوة، مون المت

 حديث،ا عن النَّ 
ِّ
ً، مون المنسوًل   ♀ بوي ً، مون المتموا    سيكوًلن َوار   يكوًلن َوار

ً، ممَّ  ْملِ سيكًلن َار ْلوقى ادَّ   على معن، ا أخطد يف حه وا للخه بِّس، للوم    ُي ِلورُ ألنَّو ؛عاه  فيكًلن ُمله

والباطل يف ثًلب الحقِّ  اس م النَّويتوًلهَّ   ون راز أدوياقه  رِّ   فلًل يدعًل إلى ما يدعًل إليو  مون المَّ

ر  اطال، لا حق  منلا أنَّ  رِّ نَّ   ميقٍ    فلًل ُيقه ا عليو   لكون  ة  ا يدلت من دائل الكتاب سالست قطع،

مِ  هه ْن ُيتا ع  من النَّ   ينصر هذا المعنى  فُيتا ِ   سِذهن  أنَّ يقع يف سه م إَوالملم ع  مه اس  سُيلده

  .لذا ِ 

ًلَّ  رً  فننَّ يف األزمنة المتدخِّ  سهذا كثيرُ  َهسه ْن  ومن المنافقين مه لَّور محراب المَّ م ريعة  سَكه

وأنَّو ي ونت  مون الباطول  لوم يكون أحودُ  لا يف ُنصرً أدياقه  لسانِ  وْن   يكوًلن يف طبقوات األُمَّ ة مه

 م    هءاق.م  مثل ما َكلَّ يتكلَّ 

ِة ال)الثة: والوسيلة الث   ر    معنوى ، (ُمِضلِّينه ُحْكُم األهئِمَّ سَّ و)سأحسن ما ُيفه الوًلارد  (ةاألئمَّ

وبًليَّ يف األحاديث النَّ  ً،  أنَّ   «صوحيح »يف  موا رساه البخواريت  :ةلفيَّ ة ساآلثوار السَّ قالوت  امورأ

وو أل ووي  كوورٍ  وو◙يق دِّ الصِّ وو»ة؟ فقووال: : مووا األئمَّ  سأدووراُف  ك روسُس ا كووان لقًلمِووأمه

ذين ة الَّ أي فهُلم أسلئك األئمَّ  ؛«فهُلم أسلئك»فقالت:  لى  فقال:   «لم؟لم فيطيعًلنه يدمرسنه 

 .اسيكًلنًلن على النَّ 

ع إلي  هذه الكلمةسعامَّ  َُرجه وإمَّ  :ة ما  وا إمامة، يف الُحكوم سالست ا إماموة، يف العلوم لطان  سإمَّ

 ساِيمان.
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م    اَِالم: ُحكمُ فممَّ  وة الُمضولِّ األئمَّ  ا ُيلده وم  و  ين  الَّ كه اهلل ذين يحكموًلن  غيور موا حه

ً،  سوولطان العلووم  فيقووع النَّوو♀  سرَووًللُ  ً،  سوولطان الُحكووم  سَووار اس يف   َووار

 الل  متا عتلم.الضَّ 

؛ «ًلحيودكتواب التَّ »حوذير مون هوذا يف َعالى  ا ،وا يف التَّ    ؒعًلًإمام الدَّ  مه سقد َرجه 

م اهلل أو حتـر  مـا باب َمْن أطاع العلماء واأُلمراء يف حتليل ما َحـرَّسهًل: قًلل : )

 (.خذهم أرباًباه؛ فقد اتَّأحلَّ

ب   ) واِب ْ وِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (َوُعَمُر ْبُن اخلَطَّ طَّ وُر ْ وُن الخه ُعمه

ْيووٍل  ِسيت  ُيْكنهووى أه هووا حه الُنفه ووده ت العه
ِدووي وواُرسِق ُقره ووُب  ِالفه قَّ ُيله اِب؛   ْفووٍ   سه ووِليِد الِمْحووره ده سه

 
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ِعْمِرينه  َه ٍث سه ِدينهةِ  ِالثهاله  .(مه

ِسيت السقًلل : ) ده ت العه
ِدي ا على ما َقدَّ ُقره ا سخصًلص،   .م  يانُ ( نِسبُة إلى القبيلة عمًلم،

ِسيت س) ده ِدي  العه  .من قريشٍ  ( نِسبُة إلى  ني عه

اِب سقًلل : ) وِليِد الِمْحوره ده اُرسِق سه ُب  ِالفه قَّ ُيله سالباطول   الحوقِّ   كوان ُفرقان،وا  وين ألنَّو؛ (سه

 ي )الفارسق(.فُسمِّ 

ولمَّ   يف صالً الفجر اسه   النَّ ان إمامتِ يف المسجد إ َّ  ◙  سكان مقتلُ  عليو  أ وًل  اده ا عه

ًه    لءلء
ت
نه   فكان مًلَُ  المجًلَي  .ْعنةك الطَّ من َل ◙  فهطهعه
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِلَثةُ الُغرَُّة 

  

نْ  انه  عه فَّ انه ْ ِن عه :  أهنَّ ُ  ◙ ُعْثمه واله تهْلوته »قه وا قه دهنَّمه كه ا؛ له اِحود، ُجوال، سه تهْلوته ره وئِْن قه  له
ِ
اهلل سه

ا ِميع،  .«النَّاسه جه

اهُ  سه ًه  ره ْيره ْن أه ِي ُهره نُْصًلٍر عه ِعيُد ْ ُن مه ُة ◙َه صَّ
فِيِ  قِ نهاُدهُ  ؛ سه َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

ابنَ  اِصي  َوُعثَْمبُن ْبُن َعفَّ انه ْ ِن أه ِي العه فَّ اُن ْ ُن عه ًِليت  ُيْكنهى أه هوا الُهًله ُعْثمه ت األُمه
ِدي ُقره

وووامِِع الُقوووْرلِن   جه اِر  سه وووِليِد الووودَّ ده ْيِن  سه وووُب  ِوووِذي النتوووًلره قَّ ُيله ْموووٍرس  سه أه هوووا عه   سه
ِ
ْبوووِد اهلل عه

 
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ثِينه  َه ثهاله ْمٍ  سه ِدينهِة. ِالخه  مه

 

│ 

 

 الشَّارح وفَ قه اهلل:قال 

لِّوين  (الثَّاِلَثَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة الُمجه  من الغورر األر عوين عون الصَّ

اهُ )سهًل ما  سه نُْصًلرٍ  ره ِعيُد ْ ُن مه نْ )  ؒ (َه وانه  عه فَّ انه ْ ِن عه :  أهنَّو ُ  ◙ ُعْثمه واله  »قه
ِ
اهلل سه

ا؛  اِحد، ُجال، سه تهْلته ره ئِْن قه اله ِميع، تهْلته النَّاسه جه ا قه دهنَّمه كه  .(«له

ا ُمسنه  سهًل عند َعيدٍ  ًه )د، ْيوره ْن أه ِي ُهره وةُ ◙عه صَّ
فِيوِ  قِ   قوال: دخلوُت علوى ؛ أنَّو(؛ سه

ًه » ِضراُب؟ فقال: أاه  ؛المءمنين ار  فقلُت: يا أميره يًلم الدَّ  عثمانه  ك أن أهيهُسورت  ؛يوا أ وا هريور

والنَّ  َقتله  وا سإيَّ وئِْن »: ◙ : ا  فقوال عثموانُ قوال: فقلوُت  «معلوم؟اي اس جميع،  له
ِ
اهلل سه

ا تهْلته قه  اِحد، ُجال، سه كه  ؛ره تهْلته له ا قه ا النَّاسه  دهنَّمه ِميع، نهاُدهُ )  «جه َْ إِ ِحيُح  سه  .(صه

نن»  ُيراد    كتا ُ   ن منصًلرٍ  سإطالق العَس إلى َعيدِ   «.الست
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ْفك دمِ  َع يم ُحرمة المسلم   تع يمِ  :ويف األثر ْتوُل  ى يعودله   حتَّو   غيور حوق  َه  رجولٍ  قه

ْتله  ساحدٍ  ا  سأصول  يف كتواب اهلل  يف قًللو  َعوالى: النَّ  قه ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿اس جميع،

ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ پ  ٻ پ پ 

 .[32]المائدً:﴾ ٿ

 - اس جميً ياالن ي ما َقَتيلَمْت َقَتل نفًسا واحدًة فكأن   أ    - شبيهوأحست ما قيل يف وجه الت  

 ه يرجع إلى أمريت:أن  

ْتل النَّ  أنَّ أحدهما:  ْتوُك قه تهوكه لُحرموة الودِّ  ف  الًلاحودً هه تهللوا هه وْن قه ُحرموة دمواق  ماق؛ فمه

ا.النَّ   اس جميع،

ْتل نهْف ٍ أنَّ واآلخر:  ًٍ    يقع  قه ْتل النَّو ساحد وا  سهوًل اَوتجالب العبود ما يقع  قه اس جميع،

ضبه  ْن عده    اهلل سلعنته  غه تهللا فقودِ  ى على نهْفٍ  معصًلمةٍ فمه و لعنوةه  اَوتحقَّ  فقه    به اهلل سغضه

تهل النَّ  ا.سكذلك يكًلن لًل قه  اس جميع،

ْعُل  ْتلِ  سجه ًِ  ف ِ النَّ  قه ْتلِ   منَلةِ  الًلاحد ا إ الُغ يف َع يمِ النَّ  قه ماق كموا ُحرمة الدِّ  اس جميع،

 م.َقدَّ 

 ََّ ا يًلم الودَّ ا كان لمَّ  ◙ فق صدسر هذا عن عثمانه سا وا يف  -  ارمحصًلر، ،َ أي محبًل

فودخل عليو  أ وًل   اعوةمع سالطَّ   قد أحاط    الخارجًلن علي   المناِزعًلن ل  يف السَّ -  يت 

ًه  اُب؟اأ ؛سقال ل : يا أمير المءمنين ◙ هرير  داعي،وا عثموانه   - ؟ قتاُل أي أاه  -  ِضره

 المسلمين حينئٍذ.   إمامُ هءاق الخارجين علي   فننَّ  إلى ُمقاَلةِ  ◙

ْفووعُ   القتووله  ◙ فعه َّوم عليوو  عثمووانُ   عثمووانه  هووءاق عنوو   فووننَّ  لموورِّ  سلووًل كووان فيو  ده

ا  ◙ ِضي أن يلقى اهلل صا ر، ا  سلوًل أنَّوره فهوع هوءاق  قتواللم لكوان مدذسن،وا لو  دليد،   ده

و ◙ م عثمانُ   فعه َّ اعةه اه الطَّ لم إيَّ لم علي  سُمنازعتِ لخرسجِ  ؛فيلم كَّ واألمر سزه   ى نفسه
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ْفك الدِّ  َه ر أ ه عن ُمقا لة هءاق  ما يريدسن من  جه ًه ماق  سزه لم  موا ا دعاه إلى قتوالِ لمَّ  ا هرير

ر ل  من َع يم ُحرمة دمواق المسولمين  سأنَّ  كه ًه  ذه   أن يكوًلن  نفِسو ينبغوي أن ير وده  أ وا هريور

ْتل النَّ  ا سعثمانه َبب،ا لقه ً، معلم  سلًل لم يقتل إاَّ  اس جميع، ا ساحد  »  كما قال ل : ) نفس،
ِ
اهلل سه

ا ِميع، تهْلته النَّاسه جه ا قه دهنَّمه كه ا؛ له اِحد، ُجال، سه تهْلته ره ئِْن قه  (.«له

َِّ  ذين ُيعه ِّمًلن أهْمر ربِّ سهذه حال المءمنين الَّ  ْتوِك هًلن أنفسه العالمين  فُينه موا  لم عن هه

رَّ   .من دماق المسلمينه  ▐م  اهلل حه

ل ل  المَّ لم سأع مُ  عه ْن جه ا: مه ْدر، ا لألمر األع وم يف ر  سَيلة، فامتنع منلا صه قه م، دِّ ا  ُمقه ا ر،

ره  كالحالِ  منفعةِ  دِّ  .◙ تي سقعت لعثمانه الَّ  المءمنين يف ما ُيقه

ابنَ ) وانه ْ وِن )ف: قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (َوُعثَْمبُن ْبُن َعفَّ فَّ واُن ْ وُن عه ُعْثمه

اِصوي  ْيِن  الأه ِي العه وُب  ِوِذي النتوًلره قَّ ُيله ْموٍرس  سه أه هوا عه   سه
ِ
ْبوِد اهلل وًِليت  ُيْكنهوى أه هوا عه ت األُمه

ِدوي ُقره

 
ه
ًَُُلفِّي امِِع الُقْرلِن   جه اِر  سه ِليِد الدَّ ده نهةه  سه ثِينه  َه ثهاله ْمٍ  سه ِدينهةِ  ِالخه  (.مه

اِصيسقًلل : )  (  نثبات الياق هًل األفصح في .العه

ًِليت السقًلل : ) ت األُمه
ِدي يَّو( نسبُة لألعلى فواألدنى كموا َقودَّ ُقره  ة؛ أحودِ م  فلوًل مون  نوي ُأمه

 . طًلن قبيلة قريشٍ 

ْمٍرسسقًلل : ) أه ها عه   سه
ِ
ْبِد اهلل ف جال سالنِّ أي ل  ُكنيتان  فمن الرِّ  ؛(ُيْكنهى أه ها عه وْن ُيعوره ساق مه

 .أس أر عُ    فتكًلن ل  ُكنيتان أس ثالُث من ُكنيةٍ   دكثره 

امِِع الُقْرلنِ سقًلل : ) جه اِر  سه ِليِد الدَّ ده ْيِن  سه ُب  ِِذي النتًلره ُيلهقَّ  لا.ى  ِ أي ُيسمَّ  ؛(سه

مِّ  و   ثومَّ ةه   ا نتو  ُرقيَّوأنكحه  ♀بي النَّ  ًلرين( ألنَّ ي )ذا النَّ َُ  ▲ا ماَوت لمَّ

 ًلرين(.)ذي النت ي  وفُسمِّ   كلثًلمٍ    أمَّ أنكح  ا نته 
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بهوت ا دخول عليو  الخوارجًلن عليو  فقتُلوأي المقتًلل يف داره  لمَّ  ؛(ارالدَّ  سدليدِ ) ًله  سثه

ََّ الودَّ  أنَّ  عند ا ون أ وي حواَمٍ  يف َوًلرً البقورً:  ▐منو   فًلقوع علوى قوًلل اهلل  م نهو

 .[137]البقرً: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

وع المصوحفه ألنَّو ؛(سجامع القرلن) مه تهبو  الجموعه    جه  ل  ثومَّ اين  عود الجموع األسَّ الثَّو سكه

رَّ  ووب إليوو   فيقووال: ) الرَّ فه َُنسه َووم قوو  يف أمصووار المسوولمين  فصووارت كتا ووة المصووحف 

 .◙ أي نِسبة، إلى عثمانه  ؛(العثماينِّ
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الرَّاِبَعةُ الُغرَُّة 

  

نْ   ْ ِن أه ِي طهالٍِب  عه
ِّ
لِي وى أهْن يهُكوًلنه »: قهاله  أهنَّ ُ  ◙ عه سه ا؛ عه ًْلن،ا مه بِيبهكه هه أهْحبِْب حه

ا ا مه بِيبهكه يهًْلم، ى أهْن يهُكًلنه حه سه ا؛ عه ًْلن،ا مه كه هه ا  سأهْ ِغْض  هِغيضه ا مه كه يهًْلم،  .« هِغيضه

اهُ  سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره  «األهده
 
لِوي وْن عه وا عه ًُ يهِصوحت  ِله ُ  ُطوُرُق ِعودَّ له   ◙؛ سه

ُرِسيه  ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت. سه  يه

ِب  َطبل ب  
َ
ُّ ْبُن أ   وََعِل 

ت
لِي ْبِد الُمطَّلِوِب  ْ ُن أه ِي طهالِِب  ُهًله عه   الْ ِن عه

ت
اِدوِمي ت الله

ِدوي ُقره

 ُيْكنهى أه ها 
ه
ًَُُلفِّي اٍب   َُره أه ِي  ًه  سه ره ْيده ُب  ِحه ُيلهقَّ ِن  سه سه نهةه  الحه ةِ  ِال أهْر هِعينه  َه  .ُكًلفه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

قوو  اهلل ) ذكوور ــرََّةالمصوونِّف سفَّ ــَة الُغ ووحا ة موون  (الرَّاِبَع الغوورر األر عووين عوون الصَّ

وووين   لِّ اهُ )سهوووًل موووا الُمجه سه ووواِريت فِوووي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفوووره ووونْ )  («األهده  ْ وووِن أه ِوووي  عه
ِّ
لِوووي عه

واله  أهنَّو ُ  ◙ طهالٍِب  وا  »: قه وا مه وكه يهًْلم، وى أهْن يهُكوًلنه  هِغيضه سه وا؛ عه ًْلن،وا مه بِيبهوكه هه أهْحبِوْب حه

ا ا مه بِيبهكه يهًْلم، ى أهْن يهُكًلنه حه سه ا؛ عه ًْلن،ا مه كه هه  .(«سأهْ ِغْض  هِغيضه

( 
 
لِووي ووْن عه ووا عه ًُ يهِصووحت  ِله ووُ  ُطووُرُق ِعوودَّ له ُرِسيه   ◙سه ووا سه ْرُفًلع، ا إلووى ؛ (مه أي ُمضوواف،

 النَّ 
ِّ
اه )   ♀بي ْثُبُت  سه  .♀من كالم  ( يه

 سالبغض. األمر  ااعتدال يف الحبِّ  :ويف األثر

ا»فقًلل : ) ًْلن،ا مه ا ا إفراطه  ؛(«هه   .سالبغض يف الحبِّ  العبدُ  فال ُيبالِغُ   في  أي قهْصد،
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ْن أحبَّ  ا فلًل مدمًلرُ فمه ا فلوًل مودمًلر  ودن يف ُحبِّو  دن يعتودله   أحد، وْن أ غوض أحود،    سمه

 يف ُ ْغض . يعتدله 

ْلوق مون انقوالب عورِ هوًل: موا يه  واليبض  وُموِجب األمير باععتيدايف يف الحيب   ض للخه

ْن يحبت قُ لم يتعلَّ األحًلال  فننَّ  ْن ُيبغضوًلن  ثومَّ  ًلن  ثمَّ ًلن  مه ًلنو   ُيحبت  ُيبغضًلن   سينفرسن ممَّ

ً، يحوبت    سَتقلَّو  سهًل ا يملك قلبه لدم ضعيفةُ  ا نِ  نهْف ه  فننَّ  وْن  ب عليو  األحوًلال  فتوار مه

ْن ُيبِغض ثمَّ ُيبغُض  ثمَّ  يحبت  ً، ُيبِغض مه   .يحبت     سَار

وْن   يسوتحي؛ فوننَّ يف الوبغض لوئالَّ   ينودم  سأن يعتودله لوئالَّ  فُدمِره  دن يعتدل يف الحوبِّ  مه

مُ أ غضه  ثمَّ  أحدٍ  أفرط يف ُحبِّ  وْرط َلوك المحبَّو دديدُ    حصل ل  نهده  ة  سمون أ غوضه على فه

ا سأفرطه  نهع  منفعته أحبَّ    ثمَّ يف ُ غِض  أحد،  .   حصل ل  حياُق من  مه

ْن أراد َالمةه  ًه    نهْفِس  سصالحه    قلبِ  فمه كا و   سِحورُ  سزه  يف الحوبِّ  ااعتوداله   ألوَم نهفسه

 سالبغض.

    يف اهلل سُ غُضوهوًل ُحبتو سالبغضِ  الحبِّ  ُمًلِجبه    على ااعتدال: أن يكًلنه ا ُيعينُ سممَّ 

رى مع هًلى نفِسور   أمَّ ب المَّ ر   سُيبِغض  مًلجِ ب المَّ  مًلجِ  يف اهلل  فيحبت  ْن جه   يف ا مه

ة سالبغض إذا أَباب المحبَّ    فننَّ رِّ من المَّ  َحيقةٍ  ًٍ   يف ُهًلَّ   يردم نفسه فننَّ  سالبغضِ  الحبِّ 

ت على غير المَّ  ا يف الدت  ر  كانت س اا، ُعِقده ر   نيا ساآلخرً.على صاحبلا سده

   غير َبٍب    قد ُيفِرط يف الحبِّ : أنَّ ر  ومت مظاهر ذلك الش  
 
وا  أس  دورعي فينقلوب ُ غض،

  ُيفِرط يف البغض  غير َبٍب 
 
و دورعي  مون غًلائول الحوبِّ  ا ُينجوي العبوده فينقلوب ُحب وا  فممَّ

ًِ : دسرانُ سالبغضِ  ى    هلل  فوننَّ   هلل  سُ غُض اهلل؛  دن يكًلن ُحبت    مع إراد ذلوك مون أسثوق ُعوره

ن سالوبغض مِو الونَّْف  يف الحوبِّ  َجريوده  األمًلر على النَّف ؛ فوننَّ  اِيمان  سهي من أدقِّ 

َِّ على العبد  سا ُيفلِت من  إاَّ  ديقٍ  مَاحمة اللًلى أدقت  ونِ   ا ََّ  با  الُلدى  فمه بوع الُلودى ا

   سُ غض  نجا.يف ُحبِّ 
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ِب  َطبل ب  )
َ
ُّ ْبُن أ  ف: )هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  قائُل  (وََعِل 

ت
لِي  ْ ُن أه ِوي طهالِوِب  عه

ْبِد الُمطَّلِِب  ت  ُيْكنهوى أه هوا الْ ِن عه
اِدوِمي ت الله

ِدوي اٍب  ُقره وره َُ أه ِوي  ًه  سه ره ْيوده وُب  ِحه قَّ ُيله وِن  سه سه الحه

 
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ةِ  ِال أهْر هِعينه  َه  .(ُكًلفه

 السقًلل : )
ت
اِدِمي ت الله

ِدي مون  ؛  طونٍ األدنى  فلًل من  ني هادومٍ  نِسبُة لألعلى ثمَّ  ؛(ُقره

 . طًلن قريشٍ 

نِ سقًلل : ) سه أكرب من الُحسين  سهًل أفضول   ا ن  األكرب؛ فالحسن ألنَّ  ؛(ُيْكنهى أه ها الحه

 القًللين. من  يف أصحِّ 

اٍب سقًلل : ) َُره أه ِي  ًه  سه ره ْيده ُب  ِحه ُيلهقَّ ف  ِ  ؛(سه ا ل لذين اللَّ أي ُيعره ْدح،   .قبين مه

يْ فو مَّ ُأمَّ  سقد قيل: إنَّ   درً( هًل األَد)حه َه ق  قًلُلو سأنَّ  ت       ودِّ ْيدرً(  سُيصه   اَم  )حه

 : مرحبه  ا  ارزه لمَّ 

وو أنووا ووذي َوومَّ الَّ  هْ ي حيوودرتني أمِّ

 للشععععععععععععععععععععععععععع  

 

 .................................

..................... 

 

 م هًل األَد.)الحيدرً( كما َقدَّ (  فو ن هادمٍ  ة، اَم أ يلا )أَدِ ُمًلافق 

مِّ  َُ ب،ا يف صًلرً  ا َراٍب ي )أس قه ا له  ألجل َسومية النَّ  ؛ُكنيةٍ ( أيض،
ِّ
  لو   و  ♀ بوي

لهق    َراُب مضطجِ ا لقي  لمَّ  ا يف المسجد  سقد عه  «.اب  رَ ا تُ بَ ا أَ يَ  مْ قُ »سقال:   فرفع  ع،
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 اخَلاِمَسةُ الُغرَُّة 

  

نِ  امِ  عه ًلَّ َت هْيِر ْ ِن العه :  أهنَّ ُ  ◙ ال بِيئهوُة مِوْن »قهاله وُ  خه َهُكوًلنه له وتهطها ه مِونُْكْم أهْن  َْ ِن ا مه

ْل  ْليهْفعه الٍِح؛ فه ٍل صه مه  .«عه

اهُ  سه ووُد فِووي  ره ْهوودِ »أهْحمه َت اه «ال ووا سه ْرُفًلع، ُرِسيه مه ووِحيُح  سه وونهاُدُه صه َْ إِ ووْيبهةه؛ سه اْ ووُن أه ِووي ده   سه

ْثُبُت.  يه

ام   َبيْاُر ْبُن الَعاوَّ ْيلٍِد  َوالزُّ اِم ْ ِن ُخًله ًلَّ َت هْيُر ْ ُن العه وِديت  ُيْكنهوى أه هوا الُهًله ال َه ت األه
ِدي ُقره

 
ِ
وًلِل اهلل َُ اِريِّ ره ووًله ووُب  ِحه قَّ ُيله   سه

ِ
ْبوِد اهلل  ♀عه

ه
ووًُلفِّي َُ اِدي     ثِووينه  ِووًله ثهاله وت  سه َِ وونهةه  َه

 ًِ اِحي البهْصره بهاِ  مِْن نهًله  .السِّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

لِّوين  من (اخَلاِمَسَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر حا ة الُمجه  الغرر األر عين عن الصَّ

اهُ )سهًل ما  سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت ْيبهةه «ال اْ ُن أه ِي ده نِ ) صحيٍح   نَنادٍ  (  سه امِ  عه وًلَّ َت هْيوِر ْ وِن العه  ال

:  أهنَّ ُ  ◙ الٍِح؛ »قهاله ٍل صه مه بِيئهُة مِْن عه ُ  خه َهُكًلنه له تهطها ه مِنُْكْم أهْن  َْ ِن ا ْل مه ْليهْفعه  .(«فه

وووا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا إلوووى النَّ ؛ (سه  أي ُمضووواف،
ِّ
اه )  ♀ بوووي ْثُبوووُت  سه ( مووون كالمووو  يه

♀. 
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يَّ  ْهودِ »فِوي  قًللو : ) ف العوَس ألحموده د المصنِّ سقه َت و«ال  ؛ ألنَّ   يف ا ون أ وي دويبةه (  سأطلقه

ووا أس  - فوونذا كووان الموورسيت   «الُمسووند»م ُيووراد  وو  دَّ وووووكمووا َق ألحمووده  إطووالق العووَسِ  مرفًلع،

َت »كو - يف كتاب لخر ل  - مًلقًلف،ا م َقييدُ  - «حا ةفضائل الصَّ »أس « هدال َِ  ه.له

نَّف»  كتا ُ  فُيراد    ق العَس ا ن أ ي ديبةه ا إطالسأمَّ   .«الُمصه

ْعلِ  الحثت  :ويف األثر والعبود لنفِسو على جه وا مون العمول الصَّ و  ح   ذي ُيخفيو  عون الح الَّ

لْ   ق.الخه

  بوع فيلوا رَوًلله اعة التي يعمللا العبود  فوُيخلِ  فيلوا هلل  سيتَّ : الطَّ الح هوالص  وال مل 

♀. 

ْلِق  ما ُيخفي  العبد عنِ  منه: والخبيئةُ   ه.سحده    س ين الخالِق ؛ فيجعل   ينه الخه

ا أس نهفْ هومحل   ر  نهلاره فرض،  .ال، : ما لم ُيءمه

 لًلات الخم  جماعة، يف المساجد.سالصَّ   كاألذان ؛رنا  نهلارهن الفرض ما ُأمِ فمِ 

و ؛رنا  نهلارهًلافل ما ُأمِ سمن النَّ   ُمعه َّومٍ  دقة مون متبوًل ٍ ككتا ة العلوم يف مجالسو   سالصَّ

ْلق.ليقتدي    النَّ   اس عند حاجة الخه

ر  نهلاره ع يمةُ الح ممَّ إخفاق العمل الصَّ  سمنفعةُ  وحتَّ   ا لم ُيءمه ريعة: ى صار أصول المَّ

ر  اِهلار  فيكًلن خالفه   همن إهلارِ  إخفاق العمل أفضُل  أنَّ   األصل. ما لم يءمه

ْعُل    َنوت م فيو    جليول العًلائودِ الفًلائودِ  ع ويمُ  صوالٍح  من عمولٍ    خبيئة، لنفِس  العبدِ  سجه

ًُ  منافعُ   :يف العاجل ساآلجل كثير

ْن أخفى عمله    فننَّ فمنلا: َجريد اِخالص هلل  رَّ مه  ت  هلل.نيَّ   يف د إخالصه   جه

ْموعٍ  العبوده  دق  تًلحيد اِرادً؛ فننَّ سمنلا: َحقيق الصِّ  ْلوق نازعتو   إذا كوان يف جه مون الخه

ع نفسه  دق  سإذا كان يف عملٍ   يف الصِّ إرادَُ  مه  دق.  على الصِّ ُيخفي  جه



28 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
لًلً  اهلل  وْن خواله  ؛ فننَّ سمنلا: الخه وْن يحبتومه و  مه ُ مه ًُ ت حاُلو  عه     فونذا كانوت خلوًل

ُملهوت حاُلو - ▐سهًل اهلل  - العبد  دع م محبًلٍب  وكه ًلن لف يسوتحبت    سكوان السَّ

  تي يخلًل فيلا العبود  ر ِّواعات الَّ السَّ     سمن أطيِب يخلًل فيلا مع ر ِّ  أن يكًلن للعبد َاعةُ 

ا. َاعُة ُيخفي فيلا عمال،   صالح،

ْن قًليت سمنلا: َقًلية النَّف  على إَيان األعمال الصَّ   صوالٍح    على عملٍ نفُس الحة؛ فمه

ى.ُيبْ  صالٍح    على عملٍ قًليت نفُس  ؛ُيخفهى  ده

 ًُ َه  ي عمال، ذي ُيخفِ الَّ   ؛ فننَّ خمية اهلل يف قلبِ  سمنلا: زياد ا   ؛اهلل   خميةُ ى يف قلبِ ًله قْ صالح،

كه  ألنَّ  رِّ  اهلل سإجالل .   على العمل هًل َع يمُ ُمحه

و ه؛ فننَّ أجرِ  سمنلا: َع يمُ  ُ وم أْجوُأخِفو الح إذاالعمول الصَّ القورلن  ه  سذلوك  ِونه ِّ رُ ي عه

نَّ   ة.سالست

ول معو  إلوى القلوب محبَّواألعموال يتسولَّ  إهلاره  لرً؛ فننَّ ي المت سمنلا: ًَلقِّ  لرً  وين ة المت

لق  العمل الصَّ  لرً.  لم يجد يف نفِس الح  سإذا أخفى العبد عمله الخه    رغبة، يف المت

وومعة  كالرِّ ؛ القلووب يف رويووة األعمووال اتده فِسووسمنلووا: حراَووة الوونَّْف  موون مُ  يوواق  سالست

 سنحًلها.

ْن ُي ِلر عمله  فننَّ  صوار يف  ا أخفوى العموله   فونذه   هوذه المفسوداِت ف علوى نفِسو  يتخًلَّ مه

 ََّ    عن هذه الُمْللِكات.هت نفُس صيانٍة منلا  سَن

ام  ) َبيْاُر ْبُن الَعاوَّ اِم ْ وِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (َوالزُّ وًلَّ َت هْيوُر ْ وُن العه ال

ْيلٍِد   الُخًله
ِ
وًلِل اهلل َُ اِريِّ ره وًله وُب  ِحه قَّ ُيله   سه

ِ
ْبِد اهلل ِديت  ُيْكنهى أه ها عه َه ت األه

ِدي   ♀ُقره

 
ه
ًِ  ًَُُلفِّي اِحي البهْصره بهاِ  مِْن نهًله اِدي السِّ ثِينه  ًِله ثهاله ت  سه

َِ نهةه   .(َه
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ِديت السقًلل : ) َه ت األه
ِدي مون  طوًلن   طونٍ  ؛لألعلى فاألدنى؛ فلًل من  نوي أَودٍ  نسبةُ ( ُقره

 .قبيلة قريشٍ 

 سقًلل : )
ِ
وًلِل اهلل َُ اِريِّ ره ًله ُب  ِحه ُيلهقَّ ( هوًل: الحيوار   )ه  فووأي ناصورِ  ؛(♀سه

 اصر.النَّ 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 السَّاِدَسةُ الُغرَُّة 

  

نْ    عه
ِ
ةه ْ ِن ُعبهْيِد اهلل :  أهنَّ ُ  ◙ طهْلحه ْيِب ال أهقهلت »قهاله ْرِق أهْن يهْجلِ ه لِعه اِرهِ  فِي مه  .«ده

اهُ  سه ا فِي  ره ُهمه اُسده كِاله أهُ ًل ده كِيُع سه ْهدِ »سه َت ِحيُح.«ال نهاُدُه صه َْ إِ  ؛ سه

ُة ْ نُ ُهًله  ُعبَيْد  الل   َوَطلَْحُة ْبنُ  انه  طهْلحه  ْ ِن ُعْثمه
ِ
 الُعبهْيِد اهلل

ت
ِدي ت  ُيْكنهى أه ها ُقره

التَّْيِمي

 
ه
ًَُُلفِّي ْيِر   ةه الخه طهْلحه ةه الُجًلِد  سه طهْلحه يَّاِض  سه ةه الفه ُب  ِطهْلحه ُيلهقَّ ٍد  سه مَّ ثِينه  ُمحه ثهاله ت  سه

َِ نهةه   َه

اِحي  ِق مِْن نهًله الَّ طِّ الكه ًِ  ِمه  .البهْصره

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

لِّين (السَّاِدَسَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر حا ة الُمجه   من الغرر األر عين عن الصَّ

اهُ )سهًل ما  سه ا فِي  ره ُهمه اُسده كِاله أهُ ًل ده كِيُع سه ْهدِ »سه َت نْ ) صحيٍح   نَنادٍ  («ال ةه ْ وِن ُعبهْيوِد  عه طهْلحه

 
ِ
:  أهنَّ ُ  ◙ اهلل ْيِب ال أهقهلت »قهاله ْرِق أهْن يهْجلِ ه لِعه اِرهِ  فِي مه  .(«ده

يَّ  ْهودِ »فِوي  قًللو : ) سأ وي داسده  ف عَسه إلى سكيعٍ د المصنِّ سقه َت إطوالق العوَس  ألنَّ  ؛(«ال

و«الجامع»راد    كتا   يُ  إليلما يخالف هذا؛ فنطالق العَس إلى سكيعٍ  ا إطوالق العوَس   سأمَّ

نن»فُيراد    كتا    إلى أ ي داسده   «.الست

وو  يووانُ  :ويف األثيير موون منافعلووا َقليوول   وودنَّ   عليلووا اس  سالحووثت  النَّووة الُخلطووة منفعووة قِلَّ

به  قدم  عن اِكثار من مخالطة النَّ  عيًلب المرق؛ فننَّ  ْن حه ْبُسوعيبُ  اس قهلَّ مه      فيكًلن حه

ا لِقلَّ تِ  تهْرك مخالطه  هِ   يف دارِ نفسه   وذلك مت جهتيت:ة العيًلب  لم ُمحِرز،
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غيوان  ساحتقوار ْجوب  سالغورسر  سالطت َقليل العيوًلب الُمالِزموة لذاَو ؛ كالعُ إحداهما: 

ْلق؛ فننَّ  ز إلى النَّو الخه موت عليو  هوذه اآلفوات  تِ مون مخوالطه  ره اس سأكثهوالعبد إذا  هره جه لم هه

  ذلك  ساَتعلى عليلم ساحتقرهم. ما ُأعِجبه  ما عنده سلي  عندهم  ساغرتَّفر َّ 

ًْلر َقليل العيًلب المتعدِّ واألخرى:  وْن لوم ية إلى غيره من الجه سالعودسان سالوبطش  فمه

  سا يجوًلر اس كان يف مدمٍن من الًلقًل  يف هذه اآلفات؛ إذ ا يعدس علوى أحودٍ ُيخالِط النَّ 

تهِقلت علي   سا يبطش     فيتقلَّ  ْلق عيًل    فنذا كه  ل العبد من مخالطتلم فه ُثرت مخالطت  الخه

 . ت عيًل ُ ره ثُ كه 

ثرً ااختالط  ô لفسكان السَّ  لا مون أع وم موا ُيفِسود اس  سيرسنه  النَّ يكرهًلن كه

 القلب.

ا ون أ وي نصور  موا فيو  نهْفوُع  سموا أحسون قوًلله   يفاس إاَّ سا ينبغي للمرق أن ُيخالط النَّ 

 ما ينبغي من المخالطة؛ إذ قال: لِ  الجامعِ  - ا ن حَمٍ  صاحِب  - الُحميديِّ 

 اس لوووي  يفيووود دووويئ،االنَّووو لقووواقُ 

 

 َوووًلى اِكثوووار مووون قيوووٍل سقوووالِ  

 اس إاَّ فدهْقلِوووول مووووون لقوووواق النَّووووو 

 

 ألْخوووذ العلوووم أس إصوووالح حوووالِ  

 فالُخلطة ينبضي أ  تكو  محبوسًة على هذيت األمريت: 

 ين؛ كاقتباس العلم.يف الدِّ  ا منفعةُ إمَّ  -

نيا؛  نصالح الحوال يف موا يحتاجو  العبود مون ااكتسواب أس حاجاَو  أس منفعة يف الدت  -

 سحاجات أهل  يت .

 اس.ل من الُخلطة سلقاق النَّ   ينبغي للعبد أن يتقلَّ فننَّ  ذلكه  سما عدا

اس مون أسضواٍ  يف َحصويل ما اعتاده النَّو اليًلم؛ فننَّ  َكاد َكًلن منسًلخة،  سهذه الحاُل 

َهُجرت   العلم أس اكتساب المال أس غير ذلك إلى اِكثوار مون ُخلطوتلم  فينبغوي أن  صارت 

لوق يف هوذا البواب  سأن يجوري  نفسو  يف المضومار  بوات أحوًلالِ مون َقلت  ز العبدُ يتحرَّ  الخه
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تهب  ا ن القيِّ خاصَّ  لف  سأن يقرأه ذي كان علي  السَّ الَّ  م يف فسواد القلوب  الُخلطوة  سا ة، ما كه

و كثورً الُخلطوةِ    فوننَّ «لفوانإغاثة اللَّ »ما يف كتا   َيَّ  لوا توي يصويد  ِ يطان الَّ مون مصوائد المَّ

 سُيًلهن .العبد فُيضِعف دين  

ُة ْ نُ ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (ُعبَيْد  الل  ْبُن َوَطلَْحُة )   طهْلحه
ِ
ُعبهْيِد اهلل

انه  وةه الُجوًلِد  الْ ِن ُعْثمه طهْلحه يَّواِض  سه وةه الفه وُب  ِطهْلحه قَّ ُيله وٍد  سه مَّ ت  ُيْكنهوى أه هوا ُمحه
ت التَّْيِمي

ِدي ُقره

ْيِر   ةه الخه طهْلحه  سه
ه
ثِينه  ًَُُلفِّي ثهاله ت  سه

َِ نهةه  ًِ  َه اِحي البهْصره ِق مِْن نهًله الَّ طِّ الكه  .( ِمه

 السقًللوو : )
ت
ت التَّْيِمووي

ِدووي ووْيمٍ ُقره َه موون  طووًلن   طوونُ  ؛(( نسووبُة لألعلووى فوواألدنى  فلووًل موون )

 .◙ديق الصِّ  أ ًل  كرٍ ذي من  لبطن الَّ   سهًل اقريشٍ 

وةه سقًلل : ) ُب  ِطهْلحه ُيلهقَّ ْيورِ سه وةه الخه طهْلحه وةه الُجوًلِد  سه طهْلحه يَّواِض  سه ف  ِ  ؛(الفه لوذه أي ُيعوره

)الجًلد  سهوًل الموراد  وو( هوًل العطواق  الفي )تي َدسر على البذل سالعطاق  فواأللقاب الَّ 

 سالخير(.
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 السَّاِبَعةُ الُغرَُّة 

  

نْ  قَّاٍص  عه ْعِد ْ ِن أه ِي سه لِيوِد  - قهاله  أهنَّ ُ  ◙َه الِده ْ ونه الًله ُجُل خه له ره نهاسه َه ا  مَّ  ◙له

مُ  اله ا كه انه  هْينهُلمه كه ُه  سه ْبُلْغ ِدينهنها» :- ِعنْده ْم يه ا  هْينهنها له  .«إِنَّ مه

ِحيُح. نهاُدُه صه َْ إِ ؛ سه ت
انِي بهره الطَّ ْيبهةه سه اُه اْ ُن أه ِي ده سه  ره

ِب  َوقَّبص  
َ
واٍص  وََسْعُد ْبُن أ قَّ ْعُد ْ وُن أه ِوي سه َه الِوُك  -ُهًله  واٍص: مه قَّ وُم أه ِوي سه َْ ا اْ وِن  - سه

ْيٍب  ِم  الُسهه واله َْ
ِِ واِرِس ا فه اثِنِِ   سه ِد فِي  هره َه ُب  ِاأله ُيلهقَّ اقه  سه حه َْ ْهِريت  ُيْكنهى أه ها إِ َت ت ال

ِدي ُقره

 
ه
مْ  ًَُُلفِّي خه ْمٍ  سه نهةه خه ِدينهوةِ  ِسينه َه اِحي المه ِقيِق مِوْن نهوًله وِرينه    ِوالعه  الُمبهمَّ

ًِ
وره مه ُهوًله لِخوُر العه سه

َ،ا. ًْل نَِّة مه   ِالجه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

لِّوين  (السَّاِبَعَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة الُمجه  من الغرر األر عين عن الصَّ

اُه اْ ووُن أه ِووي)سهووًل مووا  سه   ره
ت
انِووي بهره الطَّ ووْيبهةه سه وونْ ) صووحيٍح   نَوونادٍ ( ده وواٍص  عه قَّ ووْعِد ْ ووِن أه ِووي سه َه

لِيِد  - قهاله  أهنَّ ُ  ◙ الِده ْ نه الًله ُجُل خه له ره نهاسه َه ا  مَّ مُ  ◙له اله ا كه انه  هْينهُلمه كه ُه  سه  :- ِعنْده

ْبُلْغ ِدينهنها» ْم يه ا  هْينهنها له  .(«إِنَّ مه

ونَّف»كتا و   ُيراد    ا ن أ ي ديبةه  سإطالق العَسِ  و  مكموا َقودَّ « الُمصه ا إطوالق العوَس أمَّ

م الكبير»     كتا ُ  رادُ فيُ  رباينِّإلى الطَّ   «.الُمعجه
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ة من أَوباب الُفرقوة؛ ً اِيمانيَّ   األُخًلَّ    سصيانته دينه  على ِحْفظ العبدِ  الحثت  :ويف األثر

ا  فننَّ  ى ِذْكر خالدِ الًلليد خصًلمةُ    س ين خالد  نكانت  ينه  ◙َعد، ره   ن الًلليدِ    فجه

ره َعُد ع يريد الًلقيعةه  اصٍ  ن أ ي سقَّ  عند َعدِ  ن رجلٍ مِ  جه َه وفي   ف إِنَّ »ا أراد سقوال لو : مَّ

ْبُلوْغ ِدينهنهوا ْم يه ا  هْينهنها له لوم َبلوغ أن   ينو  س وين خالود  ون الًلليودِ  الكائنوةه  الخصوًلمةه  أي أنَّ  ؛«مه

ا عنود الرَّ     سهًل الًلقًل  يف الغيبة  فننَّ   سُينقُص دينه  ما يثلمُ  يف العبدُ  يتلاسنه  ور خالود، كه جل ذه

ًُ    ما يسًلقه ُمغتا ،وا لو  َعدٍ  بيور يف هوًلى    َوعدُ ْعونًلب  فلوم ُيتا ِ مون كبوائر الوذت  سالغيبوة كه

ووره نفِسوو جه يِّوو   سزه م عنوو   فيكووًلن المووتكلِّ  يف مجلسوو  فيسووكته      وودن يقوورتف الغيبووةه ه عوون غه

ْبُلْغ ِدينهنها»  سقال ل : امع يف ذلك دركاقه سالسَّ  ْم يه ا  هْينهنها له   مون الًلقوًل  يف فحفظ دينهو  «إِنَّ مه

ا األخًلَّ  ِفظ أيض، يف األعراض  الغيبة سالًلقًل ه  من أَباب الُفرقة  فننَّ  ةه اِيمانيَّ  ًه الغيبة  سحه

ونوًلَّ  لاالموءمنين  سُرَولُ ة  وين ينيَّوً الدِّ م ُعورى األخوًلَّ ِصوفْ مون أع وم موا يه  ياطين يف اب المَّ

 َفريق المءمنين.

وو فووننَّ  وونُ ا ،ووا يه طان ُنًلَّ يللمَّ ا سأسخه   رِّ ًل ووًلن عنوو  يف المَّ لووم عاقبووة،  ووين مِ سموون أع ملووم كيوود،

ووالمسوولمين: ُنووًلَّ  وو  ميمووةيبووة سالنَّ يطان يف الغِ اب المَّ لووذا  ووين المووءمنين  سن  ِ ذين يجوورُ الَّ

رِّ  ًه ينيَّ ً الدِّ ًلن األخًلَّ لت حُ لم سيه قًلنه فُيفه   ينلم. ة المنعقد

ْلووق عوون هووذا وو ؛فالعووارفًلن  وواهلل سأهْمووره يَجوورسن الخه وو رِّ لِمووا فيوو  موون المَّ ا الووًلخيم  سأمَّ

وو ُلووم الَّ ر عنوودهم موون غيبووة أحوودٍ الجوواهلًلن  وواهلل سأهْمووره فه سنميمتوو    ذين يطيوورسن  مووا ُيووْذكه

ْن ُيبغُض أَاريرُ  سَنبسطُ  ره مه
 ألجل أن يكًلن يف ذلك ُفرجوة،    سًلقٍ  سيخالفًلنه ًلن هم إذا ُذكِ

 ا.در   رَّ ألنفسلم  فيَيدسن المَّ  ة، حانيَّ سْ ره 
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 وون أ ووي  َووعدِ    كحووالِ كانووت حاُلوو ▐ اهلله  سراقووبه  سإذا كُملووت َقووًلى العبوودِ 

نْوع هوذا الرَّ  ▐ اهللُ    لم يهْجِر مع اللًلى  سا تغى ما يحبت   فننَّ اصٍ سقَّ  ن جول مِو مه

 . ن الًلليدِ  يف خالدِ ًلق القًلل  الست 

  دخوول عليوو   عووض أصووحاب : أنَّوو ؒا وون حنبوولٍ  خبووار أ ووي عبوود اهلل أحمووده سيف أ

يوٍب   «من أين أَيتم؟»الحديث  فقال للم:    اكتبوًلا عنو   فننَّو»فقوال:   فقالًلا: من أ وي ُكره

 .«ُ لِي  ي صالُح  رجُل »فقال:     يطعن عليكفقالًلا: إنَّ   «صالُح  ديُخ 

  يف رسايتِو جول صوالُح هوذا الرَّ   ودنَّ  ر عون حقيقوة الحوالِ خبِوا أُ َقًلاه  لمَّ فان ر إلى َمام 

 . كتا ة عن   سأهْخذ العلم سنهْقلِ    ُمستِحق  للسدينِ 

   )رجوُل ن أنَّوأخربهم  ما ينبغي مِو - لبةسهذه حال الطَّ  -   يطعن علي ا ذكرسا ل  أنَّ فلمَّ 

 م  ي.أي ُفتِن  ي  دن يتكلَّ  ؛صالح ُ لِي  ي(

  ا ُينواِز  ألنَّ  ؛ م يف قلبِ إلى مثل هذه األحًلال  سا َع ُ  فالعارف  اهلل سأهْمره ا يلتفُت 

ََّ النَّ  ْن طلب عند اهلل اِمامة أدركه عامة  سإنَّ اس يف ال  لا.ما يطلب عند اهلل اِمامة  سمه

ا يف الدت سليست إمامتُ  عنود اهلل     سلكون إمامُتوسرئاَةٍ  نيا أس ذا منصٍب    دن يكًلن سجيل،

▐  ،ً لَّ للمتَّ   دن يكًلن قدس ا عند ربِّ ُمعه َّ  هم  ثمَّ ت أعدادُ قين  سلًل قه العوالمين  م،

 يف اآلخرً.

ت نفُس  سهذه أحًلاُل  كه ْن زه ت رسُح    مه مه َه اس   ا ين ور إلوى النَّو   سطا ت حياَو   أنَّوس

ر اهلل ا ين ر إلى النَّ مه اس  سإنَّ  عين النَّ     سيحفوظ     فلًل يحفظ دينه  ▐اس  ما أهمه

 ▐اهلل  في  لم ُيتا ع   معصويةِ  اهلله  ة  ين المءمنين  سإذا عصى أحدُ ينيَّ ً الدِّ األخًلَّ 

 في .
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ِب  َوقَّبص  )
َ
قَّاٍص ف: )قائل هذا األثر هًل كما ذكر المصنِّ  (وََسْعُد ْبُن أ ْعُد ْ ُن أه ِي سه َه

الُِك  - قَّاٍص: مه ُم أه ِي سه َْ ا ْيوٍب  اْ نِ  - سه وُب الُسهه قَّ ُيله اقه  سه وحه َْ ْهوِريت  ُيْكنهوى أه هوا إِ َت ت ال
ِدوي ُقره

 
ه
وًُلفِّي َُ ِم   واله َْ

ِِ واِرِس ا فه اثِنِِ   سه ِد فِي  هره َه ْمِسوينه   ِاأله خه ْموٍ  سه ونهةه خه اِحي  َه ِقيِق مِوْن نهوًله  ِوالعه

ِدينهةِ  َ،ا  المه ًْل نَِّة مه ِرينه  ِالجه  الُمبهمَّ
ًِ
ره مه ُهًله لِخُر العه  .(سه

الُِك سقًلل : ) قَّاٍص: مه ُم أه ِي سه َْ ا لهبت علي  فُموِلر  ِ  اصٍ أ ا سقَّ  أي أنَّ  ؛(سه لوا  سإن ُكنيُة غه

 . ن مالٍك  َعدُ (  فلًل كان اَم  )مالُك 

ْهِريت السقًلل : ) َت ت ال
ِدي  م.َقدَّ  ( نسبُة لألعلى فاألدنى  كماُقره

ًه  ََّ   ضمِّ  - س نًل ُزهر  النَّ  أمت    سمونلممن  طًلن قريشٍ   طنُ  - ايال
ِّ
 لمنوةُ  ♀بوي

 . نت سهٍب 

ُب سقًلل : ) ُيلهقَّ اثِنِ ِ  سه ِد فِي  هره َه ْرط دجاعت  ؛أي يف مخالب  ؛( ِاأله فلًل  منَلة األَود   لفه

 ذي ا يخاف ديئ،ا.ب الَّ المتًلثِّ 

ًِ سقًللوو : ) ووره مه ُهووًله لِخووُر العه وواسه ،َ ًْل نَّووِة مه ووِرينه  ِالجه قَّ  ؛(الُمبهمَّ لووذا بووين  ِ أي موون أسلئووك الُمله

َ،ا لم ملُ قب  فكان أسَّ اللَّ  سكانت سفاَ  َنة ثالث عمرً  سكانت سفواً   ◙ أ ًل  كرٍ ًل

 .سخمسين  فبينلما اثنتان سأر عًلن َنة،  َنة خم ٍ  - َعدُ سهًل  - ملخره

 ة عادًلا  عود النَّ رسن  الجنَّ فالعمرً المبمَّ 
ِّ
وا سأر عو ♀بوي ن َونة،  فلوًل ًلأر ع،

 سخمسين. ي َنة خم ٍ هم ًَلفِّ رُ رً  سلِخ ي َنة إحدى عْم ًَُلفِّ 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِمَنةُ الُغرَُّة 

  

نْ  ًه  عه ْعِد ْ ِن ُعبهاده انه يهْدُعًل أهنَّ ُ  ◙َه ا  اه » :كه ْجود، ْب لِي مه هه ا  سه ْمد، ْب لِي حه  اللَُّلمَّ هه

اٍل  اللَُّلمَّ اه ُيْصلُِحنِي اله إِاَّ  ِمه اه فِعه اٍل  سه ْجده إِاَّ  ِِفعه ْي ِ ال مه له اه أهْصُلُح عه لِيُل  سه  «.قه

. ِذلهكه ُهًله كه اكُِم؛ سه ُ  الحه حه حَّ صه ْيبهةه سه اُه اْ ُن أه ِي ده سه  ره

ْيٍم األه  وََسْعُد ْبُن ُعبَبَدةَ  ًه ْ ِن ُدله ْعُد ْ ُن ُعبهاده َه ا ِوٍت  ُهًله  ت  ُيْكنهوى أه هوا ثه
ِجوي ره َْ اِريت الخه ْنصه

 
ه
ووًُلفِّي َُ امِووِل   ووُب  ِالكه قَّ ُيله ووْيٍ   سه أه هووا قه ًه  سه ْمووره ْموو ه عه وونهةه خه لِووكه  - َه ْيووُر ذه قِيووله غه وواِم   - سه  ِالمَّ

. انه ًْلره ْمُلًلُر أهنَُّ   ِحه المه  سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

لِّوين  (الثَّاِمَنَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة الُمجه  من الغرر األر عوين عون الصَّ

ووِذلهكه )سهووًل مووا  ُهووًله كه وواكُِم؛ سه ُ  الحه حه ووحَّ صه ووْيبهةه سه اُه اْ ووُن أه ِووي ده سه وونْ )  (ره ًه  عه ووْعِد ْ ووِن ُعبهوواده َه

انه يهْدُعًل أهنَّ ُ  ◙ ا  اه » :كه ْجد، ْب لِي مه هه ا  سه ْمد، ْب لِي حه اه اللَُّلمَّ هه واٍل  سه ْجوده إِاَّ  ِِفعه مه

اٍل  اللَُّلمَّ اه ُيْصلُِحنِي اله إِاَّ  ِمه ْي ِ ال فِعه له اه أهْصُلُح عه لِيُل  سه  .(«قه

 م.كما َقدَّ « الُمصنَّف»ُيراد    كتاب  سإطالق العَس إلى ا ن أ ي ديبةه 

ك على الصَّ »  ل  يف كتاب  نخراجِ  هًل سَصحيح الحاكم  .«حيحينالمستدره

 .ساألثر كذلك؛ فنَناده صحيُح 
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ا دعا ر َّ عْ َه  دعاق العبد لنفس   الخير؛ فننَّ  :ويف األثر ا سأن يلوبه    أن يلبه د، لو   ل  حمد،

ا  .مجد،

د عليلا.المحاَن الَّ  ه سجًلهه : إحرازُ ه بسؤايف الحمدومرادُ   تي ُيحمه

ً،  عود   مورَّ محاَونه  سافيوذكرُ   اسه  والخير  وين النَّوِذْكرُ  يعه ِم أن يه مراده بسؤايف المجد: و

 ًٍ.مرَّ 

و  حتَّ أحدٍ  ن  كلت ُيحِس  القًلله    فننَّ   ِفْعلٍ المجد ا ُينال إاَّ  سفي   يان أنَّ  ا ى المنوافق  سأمَّ

 اعر:ادقًلن  قال المَّ  الصَّ الفعل فال يقدر علي  إاَّ 

 لوومُ اس كلت ة َوواد النَّوولووًلا الممووقَّ 

 

تَّوووو   اُل الجووووًلد ُيفِقوووور ساِقوووودام قه

ْلوق دورْ علي  من األفعوال الَّ  دال   صادٍق    ِفْعلٍ ُينال المجد إاَّ فال   ا توي يستحسونلا الخه ع،

ا.  سطهبع،

و ِب على طِي المال ُمعينُ  أنَّ  :وفيه أيًضا ق  موا رساه أحمه ودِّ وحَّ الِفعال  سُيصه ح  ا ون د سصه

 النَّ  أنَّ  ¶س ان عن ا ن عمرٍ ِحبَّ 
َّ
ي ايُف الَمي نِْ يمَ »قوال:  ♀بوي  لِ ُجيللر   ُح الِ الص 

ح  و  فيموا يريود َحصويل  أي يتسلَّ  ؛«المال َالح المءمن»لف:   قال  عض السَّ «ِح الِ الص  

 من الخير.

ْدح المال الصَّ  كثيرُ  لف كالمُ سللسَّ   الح إذا ُجِعل يف سجًله الخير.يف مه

وْن يسوتقيم دينُو   والِغنى؛ فوننَّ ح إاَّ فًلس ما ا يصولُ من النت  أنَّ  :وفيه أيًضا ْلوق مه   مون الخه

ْن يستقيم دين  سَصلح حال   الِغنى.  سَحُسن حال   الفقر  سمنلم مه

ل العبد عن نفِس  قه   والِغنى كوان لو  أن يودعًل  موا دعوا  و  َوعد لا ا َصلح إاَّ   أنَّ فنذا عه

ْي ِ »فقال:  له اه أهْصُلُح عه لِيُل  سه  .«اللَُّلمَّ اه ُيْصلُِحنِي القه
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ْلق   فلًل ا ُيمكن  القيام  حقِّ  ؛الح()الصَّ  وسمراده  ْلقِ  اهلل سحقِّ  أي عند اهلل سعند خه   خه

ُثور ماُلونُوما ُيمكِ من المال  سإنَّ  مع َحصيل  القليله      أنَّومون نفِسو   يعقوُل    فننَّو  ذلوك إذا كه

 .  اهلل ما أحبَّ  يف الماله  يجعُل 

ًه  سكان َعدُ   م.هِ سأجًلادِ اس من كرماق النَّ   ن ُعباد

نَّ »يف  سيف رساية ا ن أ ي ديبةه  ًه  «ف ُمصه َت  عن ُعرس ًه    كوان يورى َوعده  ير أنَّ  ن ال   ون ُعبواد

وْن أراد » :ينوادي   ثومَّ -    س سوتانِ من منازل  يتِو مرَفعةٍ  يعني مًلاطنه  -  يقف على ُأُطمِ  مه

ا فليدِت َعده  ا سلحم، ًه  دحم،   سهوذه عوام سُيطعملوماس إلوى الطَّ ؛ فكان يدعًل النَّو« ن ُعباد

 فِْعلة األجًلاد ساألكارم.

نَّ  َُ هم فيو   لم غيورُ كُ عوام  فكوانًلا ينوادسن إليو  سُيموارِ داق  الطَّ ة العرب: النِّوسكانت من 

 ًُ  للم. سهي محمد

ِره يف نفِس    ل   إاَّ هم إذا لم يكن طعامُ سكان أحدُ  ه ين ر إلي   فكانوت سغيرُ    أن يدكله كه

ْسور نهْفو  ؛إلي  العبد سغيره ين رُ  من َقًلط المرسقً أن يدكله  َعدت  العرُب    لِموا فيو  مون كه

َِ  ر إلووى الطَّ غيوره  ووالنَّ  ْجوو وته اآلكوول عون اِطعووام  فكووانًلا يه  عوام سعه انقلبووت  ًلن هووذا  ثوومَّ ًلقَّ

ًلاصل  لا يف مًلاقع التَّ يف هذه األجلًَ  سينمرسنه  رسن هذه األطعمةه الحال؛ فصارسا ُيصًلِّ 

عوون مووا كانووت عليوو  العوورب  اس إلووى اِطعووام فصووارت حوواللم مقلًل ووة، النَّوو سا يوودعًلن

 األسلى.

وْيٍم ف: )قائل هذا األثر هًل كما ذكر المصنِّ  (وََسْعُد ْبُن ُعبَبَدةَ ) ًه ْ وِن ُدله ْعُد ْ وُن ُعبهواده َه

وُب  ِالكه  قَّ ُيله وْيٍ   سه أه هوا قه ا ِوٍت  سه ت  ُيْكنهى أه ها ثه
ِجي ره َْ اِريت الخه  األهْنصه

ه
وًُلفِّي َُ ْمو ه  امِوِل   ونهةه خه َه

ًه  ْمره لِكه   -عه ْيُر ذه قِيله غه انه  - سه ًْلره ْمُلًلُر أهنَُّ   ِحه المه اِم  سه  .( ِالمَّ
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 سقًلل : )

ت
ِجي ره َْ اِريت الخه  إلى األعلوى فواألدنى  فلوًل مون الخوَرن؛  طونُ  نِسبةُ  ؛(األهْنصه

 من  طًلن األنصار.

أه هاسقًلل : ) ا ٍِت  سه  .أي ل  أكثر من ُكنيةٍ  ؛(قهْي ٍ  ُيْكنهى أه ها ثه

امِلِ سقًلل : ) ُب  ِالكه ُيلهقَّ   .أي لتمام أحًلالِ  ؛(سه

ْلووق  ووو ) أحوودٍ  سَلقيووُب  َُ  موول(الكاموون الخه ووجووائ وو»ا ثبووت  يف ؛ لِمه  أن النَّ  «حيحينالصَّ
َّ
 بووي

 ةِ أَ رَ اْمي ةَ يَ ى آِسيوَ ِسي اءِ َسيالن   تَ ِمي ْل ُميكْ يَ  مْ َلي، وَ يير  ثِ كَ  ايفِ َجيالر   تَ مِ  َكُمَل »قال:  ♀

 .«ا َ رَ مْ عِ  ِت نْ بِ  مَ يَ رْ مَ ، وَ  َ وْ عَ رْ فِ 

ن مِو يفيود أنَّ  «اءِ َسيالن   تَ ِمي ْل ُميكْ يَ  مْ َلي، وَ يير  ثِ كَ  ايفِ َجيالر   تَ مِ  َكُمَل »: ♀فقًلل  

ْن يكًلن كامال، جال سالنِّ الرِّ   .ساق مه

َهمَّ  قَّ    جازه ْلق حالُ الخه  يف نه هرِ  فنذا   (.ب )كامال، أن ُيله

ُب  هنا: كماُل  سالمراد  و )الكمال( َِ  .   فلًل الكمال اِنساينتحاله  ُينا

 الكمايف نوعا :  فإ   

  كماُل أحدهما: 
 
  اهلل. ؛ سهذا يخت ت إللي

ْلق  ما يناَب أحًلاللمإنساين  كماُل واآلخر:   .(1)؛ سهذا يًلجد يف الخه

 

 

 

 

                                                           

ل  سكان ذه ٰلِوكه ( 1) وادليلوة الخموي  ال إلى هنا َوموام الومجل  األسَّ  ثموانٍ   َونة رجوٍب س عموور مون دولر سَّ

  سثالثين  عد األر عموائة ساأللف.



41 
 

 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 التَّاِسَعةُ الُغرَُّة 

  

نْ  انه  عه سه َْ : أهنَّ ُ  ◙ُعْتبهةه ْ ِن غه وْم » قهاله له اقه  سه وذَّ وْت حه لَّ سه نهوْت  ُِصوْرٍم  سه ْد لذه ْنيها قه إِنَّ الدت

ارٍ  وى ده وا إِله إِنَُّكوْم ُمنْتهِقُلوًلنه مِنْله ا  سه واِحُبله ا صه وا تله تهصه نهواِق  يه
ِِ ُصوبها هِة ا وا إِاَّ ُصوبها هُة كه  اه يهْبقه مِنْله

ا  فه  له اله له سه َُِكمْ زه ْضره ا  ِحه ْيِر مه  «.اْنتهِقُلًلا  ِخه

ْرُفًلعه  ُة مه تِمَّ َه ُه  ُ  ِعنْده له اُه ُمْسلُِم  سه سه عه ره ُرِسيه مه ُة  سه ًْلُقًلفه مه ْثُبُت. ُة سه اه يه ا سه ْرُفًلع، تِِ  مه تِمَّ  َه

  َوُعتْبَاُة ْبُن َغاْزَوانَ 
ت
اِزنِي ا ٍِر المه انه ْ ِن جه سه َْ وْمٍ   -ُهًله ُعْتبهُة ْ ُن غه ْبوِد ده لِيِف  هنِي عه حه

 - أهْس  هنِي نهًْلفهلٍ 
ه
ًَُُلفِّي   

ِ
ْبِد اهلل ًه    ُيْكنهى أه ها عه ْمره ْبعه عه َه نهةه  ا  -َه هه اُل  هْعده ُيقه ًِ  - سه ِريِق البهْصره  ِطه

ِدينهِة. ا إِلهى المه افِد،  سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

لِّوين   (التَّاِسَعَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة الُمجه من الغرر األر عين عن الصَّ

اُه ُمْسلِمُ )سهًل ما  سه نْ ) «صحيح »يف ( ره انه  عه سه َْ : أهنَّ ُ  ◙ُعْتبهةه ْ ِن غه وْد » قهاله ْنيها قه إِنَّ الدت

اقه  ذَّ ْت حه لَّ سه نهْت  ُِصْرٍم  سه  .الحديثه ( .«..لذه

ُة ) ْرُفًلعه ُة مه تِمَّ َه ُه  ُ  ِعنْده له ةُ سه ًْلُقًلفه مه ر هذا الكالم  ثمَّ (؛ فننَّ سه كه ا  ثمَّ    ذه ر ديئ،ا مرفًلع، كه ر  ذه كه ذه

ا علي . ا من كالم  مًلقًلف،   عده كالم،

ُرِسيه ) عه هذا الحديث ) (سه ا مه ْرُفًلع، تِِ  مه تِمَّ ا إلى النَّ  ؛(َه  أي مضاف،
ِّ
اه )  ♀ بوي سه

ْثُبُت   (.يه



42 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
نهْت  ُِصْرمٍ »سقًلل : ) ْد لذه   انقطاٍ .ت مه أي أعله  ؛(«قه

اقه »سقًلل : ) ذَّ  أي َريعة، يف اِد ار. ؛(«حه

نهاقِ »سقًلل : ) ِِ ُصبها هِة ا ْعر اِناق من طعامٍ كالست  ةُ أي  قيَّ ؛ («إِاَّ ُصبها هُة كه أس  ءر الباقي يف قه

 .دراٍب 

ا»سقًلل : ) اِحُبله ا صه ا تله تهصه ب ا ِخراجلا. ؛(«يه  أي ُيلريقلا صه

َت  :ويف األثر  .غير  اقيةٍ  لا فانيةُ نيا؛ ألنَّ هد يف الدت األمر  ال

ور معنواه ا ون َيميَّو ؛َهوْرك موا ا ينفوع يف اآلخورًهد شيرًعا هيو: حقيقة الز   م أنَّ سَقدَّ  كه ة ذه

 الحفيد.

 تي ا زسال  عدها.نا ُمنتقلًلن إليلا  سهي دار البقاق الَّ لآلخرً؛ ألنَّ  ااَتعدادُ  :وفيه

ووود َست علوووى التَّووو : الحوووثت وفييييه وووا »الحة يف قًللووو : ) األعموووال الصَّ ْيوووِر مه ووواْنتهِقُلًلا  ِخه فه

َُِكمْ  ْضره َُالِزمًلها حتَّ   الحةأي من األعمال الصَّ  ؛(« ِحه  ى ُيختهم لكم  المًلت عليلا. دن 

انه ْ وِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (َوُعتْبَاُة ْبُن َغاْزَوانَ ) سه َْ و ُعْتبهوُة ْ وُن غه

ا ٍِر   جه
ت
اِزنِي ْمٍ  أهْس  هنِي نهًْلفهلٍ  -المه ْبِد ده لِيِف  هنِي عه  - حه

ه
ًَُُلفِّي   

ِ
ْبِد اهلل ْبعه    ُيْكنهى أه ها عه َه نهةه  َه

ًه  ْمره ا  -عه هه اُل  هْعده ُيقه ِدينهةِ  - سه ا إِلهى المه افِد،  سه
ًِ
ِريِق البهْصره  (. ِطه

لِيفسقًلل : ) ْمٍ  أهْس  هنِي نهًْلفهلٍ  حه ْبِد ده هذين البطنْين على النتْصورً   أي ُمعاقِدُ  ؛( هنِي عه

ْلوُد  - سُهموا  طنوان مون قوريشٍ  - أس  ني نًلفلٍ  دم ٍ  فكان  ين  س ين  ني عبدِ  ًُ سعه ود ُمعاقه

 .ى هذا )ساقه ِحْلٍف(صرً؛ سُيسمَّ على النت 

 ؛قوال: موًللى  نوي فوالنيُ  من قبائللم ثمَّ  من العرب منسًل ،ا إلى قبيلةٍ  أحدٍ  فقد يقع ِذْكرُ 

؛ موًللى  نوي عبود دوم ٍ  المازينت جا رٍ   نِ   ن غَسانه    يقال في : ُعتبةُ كُعتبة  ن غَسان  فننَّ 

ا يف النتصرً.  أي مًلاهم ِحْلف،
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ِدينهةِ سقًلل : ) ا إِلهى المه افِد، ا إليلا  فمات يف طريق السَّ  ؛(سه  سرحم . ◙فر أي قادم،
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الَعاِشَرةُ الُغرَُّة 

  

نْ  بهٍل  عه اِذ ْ ِن جه :  أهنَّ ُ  ◙ُمعه ة،  ُنْءمِنْ اْجلِْ   ِنها »قهاله اعه ْعنِي نهْذُكُر اهلله  ؛«َه  .يه

اهُ  سه ووُد فِووي  ره ووانِ »أهْحمه يمه
ِِ ووْيبهةه فِيووِ  سفِووي   «ا اْ ووُن أه ِووي ده وونَِّف »سه وو ُ  - «الُمصه ْفووُظ له اللَّ ؛ - سه

نهاُدهُ  َْ إِ ِحيُح  سه ا  ِ ِ  صه سم، َُ ْج اِريت مه ُ  الُبخه قه لَّ عه  .سه

بهِل  ُهًله  ل  ااَوُمَعبُذ ْبُن َجبَ  اُذ ْ ُن جه مْ ْ ونِ ُمعه  ووووٍرس األهْنصه وووو عه
ت
ِجوي ره َْ نهوى أه هوا كْ يُ   اِريت الخه

نِ  ْحمه ْبِد الرَّ ةِ   عه ِذِه األُمَّ اِهيِم هه ُب  ِنِْ ره قَّ ُيله    سه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ًه  َه ْمره ه عه

انِي انه فِي  ثهمه ًْلِر  هْيسه ِّ غه
ْرقِي  ِمه

اِم. ِد المَّ  األُْرُدنِّ مِْن  اِله

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

لِّوين   (الَعاِشَرَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة الُمجه من الغرر األر عين عن الصَّ

اهُ سهًل ما ) سه ُد فِي  ره انِ »أهْحمه يمه
ِِ ْيبهةه فِيِ  سفِي   «ا اْ ُن أه ِي ده نَِّف »سه و ُ  - «الُمصه ْفوُظ له اللَّ ( - سه

نْ )  نَناٍد صحيٍح  بهوٍل  عه اِذ ْ وِن جه :  أهنَّو ُ  ◙ُمعه واله ة،  ُنوْءمِنْ اْجلِوْ   ِنهوا »قه واعه ْعنِوي  ؛«َه يه

 (.نهْذُكُر اهلله 

ا  ِ ِ ) سم، َُ ْج اِريت مه ُ  الُبخه قه لَّ عه ثيت هو:   (سه قهط من مبتده والُمَ ل ق يف اصطلح الُمَحد  َه إ ما 

  .ف راٍس أس أكثرإَناده فًلق المصنِّ 

قهط دويخ المصونِّ  َه وْن فًلقلموادويخِ    سدويُخ ف أس دويخُ فنذا  ي هوذا     أس هموا فمه ومِّ َُ

ا(. ق، لَّ  )ُمعه
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ا  ِو ِ ) :سمعنى قًلللم عند ِذْكر َعليق البخاريِّ  سم، َُ ْج علوى القطوع   َودلت  أي  صويغةٍ  ؛(مه

ر( سنحًلِ  كه  هما.كقًلل : )قال( أس )ذه

يَّد المصنِّ  إطالقلموا ُيوراد  و   ؛ ألنَّ «اِيمان» كتاب  سا ن أ ي ديبةه  ف العَس ألحمده سقه

ُيوراد  و     سإطوالق العوَس ا ون أ وي دويبةه «المسونهد»ُيراد  و   غيره  فنطالق العَس ألحمده 

نَّف»  «.المصه

رسي   نَّف »اين يف د الثَّ عن سالحديث المذكًلر مه  «.اِيمان»سيف كتاب  «ُمصه

ْفُظ له ُ سقًلل : ) اللَّ  .أي ا ن أ ي ديبةه  ؛(سه

  لم أدولر مون  عوضٍ فين عند العَس إلى جماعٍة يكوًلن  عُضوسهذه من مسالك المصنِّ 

ى إلى البخاريِّ  ؛فظ المراد عند غير المملًلراللَّ سيكًلن  َه قوال: يُ  ثومَّ   سمسلمٍ  كحديٍث ُيع

و»ُمبهيِّن،ا ُمًلِجوب ِذْكوره موع  فظ ألحمده فيكًلن َقييد اللَّ   فظ ل (ساللَّ  )سأحمده    «حيحينالصَّ

حيحين»األصل أن العَس إلى  فننَّ  وره الودِّ  ؛ًَلاهماُمْغٍن عن العَس إلى  «الصَّ كه  ذه
ت
يف  مياطي

ره غيرهما معلما فننَّ «ا حالمتجر الرَّ »مة مقدِّ 
و  فنذا ُذكِ فوظ اللَّ   كودن يكوًلن حسونٍ  دٍ   لمقصه

ى الحديث إليلما مع غيرهما  سيقال: )ساللَّ  َه  فظ ل (.المراد عند غيرهما  فُيع

 فظ عند كًلن الُحكم المَّ سلكد ما يكًلن ا تغاق اللَّ 
ِّ
  رعي

 
ًُ ُحكٍم درعي ا     فاَتفاد يَّد،  ُمقه

يُيًلِجب التَّ  نٍ  ر إلى لفٍظ معيَّ من حديٍث ما  النَّ  َِ  من  ُحكُم  ق حديُث فاَُتنْبِطه قييد  فنذا 

 قييد   .احتيج إلى التَّ   من ألفاظ الحديث دسن غيره سهذا ااَتنباط من لفظٍ 

العبود  ديونه    سُمالح تو ؛ فوننَّ إيمانِو افتقوار العبود إلوى رعايوةِ   يوانُ  :ويف األثر الميذكور

 عاية.د سالرِّ فقت  التَّ  أع م ما علي   سهًل أجدر  العناية  سأحقت 

ة،  ُنْءمِنْ »اِيمان يَيد سينق ؛ فقًلل : ) أنَّ وفيه:  اعه مءمنين  فوال  ( هًل خربُ عن قًلمٍ «َه

لهبُ  َِّ  لم َحصيله ُيراد طه : لموءمنٍ  موءمنٍ  فقًلُل   يادً علي أصل اِيمان   ل ُمرادهم طهلهب ال

د إيمان،ا. ؛)اجل   نا نءمن َاعة( ده َْ  أي نه
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وونَّ  ڄ ڄ ڄ ﴿اِيمووان يَيوود سيوونق   قووال َعووالى:  ة: أنَّ سموون أصووًلل أهوول الست

ڱ ﴿  سقوال َعوالى: [17]محمود:﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿  سقال: [4]الفتح:﴾ ڃ ڃ

ر فيلا  يانُ   [31]المدثر:﴾ ڱ ں ں ڻ  اِيمان يَيد. أنَّ  يف لياٍت ُأخه

وونَّ ُن يف مطووًلَّ علووى مووا هووًل ُمبوويَّ   سهووًل كمووا يَيوود يوونقُ   ة ات ااعتقوواد عنوود أهوول الست

 سالجماعة.

وع العبودُ  أنَّ وفيه:  مه ْمع القلب؛ فنذا جه ْكر َكًلن مع جه وا لو  قلبهو منفعة العبد  الذِّ لِّص،   ُمخه

ْكر  فذاكِرُ قلبه  فننَّ   من اِيرادات الُمَاِحمة ا  الذِّ   أع وم قلبِو اهلل مع حضًلرِ    يقًلى ُمنتفع،

ا من ذاكر اهلل  ِ انت  .ال حضًلر قلٍب فاع،

ًُ إلى «اْجلِْ  » : )فقًللُ  ْموع القلوب  ا اختصواصِ ( إدار لهوِب جه    والجلًلسِ  الجموعِ  طه

ًُ مِ  فننَّ  و ن أدورف ِذْكور اهلل: القوراق ْموع يف الصَّ الً حوال القيوام  فوِذْكر الجلوًلس ُيوراد  و  جه

ْموعُ نُوالً ُيمكِ القلب  فالعبد حال الصَّ  ا  فونذا    جه وا أس َواجد، ا أس راكع، وا أس قاعود، قلبو  قائم،

ل المقصًلد من ِذْكر اهلل. أمكن   حالٍ  صه ْمع القلب حه  من األحًلال جه

  م ِصولتُ ذاكور اهلل َعُ و ِذْكر اهلل من أع م أَباب زيادً اِيمان؛ فوننَّ  اِعالم  دنَّ وفيه: 

سوان حضًلر اهلل سإع امو  يف القلوب ساللِّ إذ حقيقة )ِذْكر اهلل( شرًعا هو:  ؛    فيقًلى إيمانُ 

 .أس أحدهما

قووات سَعاُهووحاجووة الوونَّ وفيييه:  قِّ الوونَّف   ها  ووذلك؛ فووننَّ دُ ْف  إلووى َلووذيعلا  وودنًلا  الُمره

افِ  أغوراض الودت على ال ت  مطبًلعةُ  َُعه وسموالٍ  سسلودٍ  نيا مون زسٍن لم سالجلل  سهي  ا   فممَّ

ل العبد عون َعاُهود نفِسو▐ها: ِذْكر اهلل ها إلى ُرْددها سيهقيلا درَّ يردت  فه     سإذا غه

قِّ   حسونةٍ  فدخرجتو  مون حوالٍ   لا اَتًللت َلك الغفلة على قلب للا من غفلتِ قلا سُينهبِّ  ما ُيره

 .ئةٍ َيِّ  إلى حالٍ 
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ظِ  ويهقت َه َُوْذِهب قسوًلً قوائق الَّ العبود إلوى الرَّ  سمن جملة ذلك: اِيغوال يف العلوم دسن  توي 

 العلم عن قلب .

 العلومه لوُت َدمَّ )«: صويد خواطره»يف فصوٍل مون كالمو  يف  قال أ وًل الفورن ا ون الجوًلزيِّ 

ي القلبه      ماغله إلي  سالتَّ  سالميله  ًلِّ ًٍ  ً، َميل    إلى نًل ِ قًلَّ  فنذا هًل ُيقه ي أَومع   فوننِّ قساس

و   سلوًلا قسوًلً الالحديث أرجًل أن أهْرِسيه   سأ تدئ  التَّ  قلوب سُطوًلل صنيف أرجًل أن ُأَِمَّ

ا سقع ذلك(. مه  األمل له

موع َلوذيع الونَّْف   ودنًلا    ماغل  العلمالكمال هًل التَّ  قال  عد كالٍم: )فًلجدُت أنَّ  ثمَّ 

ا ا يُ  قِّقات َلذيع،   أس قريب،ا من  انتلى كالم   لف ِ  ماغل  العلم(.خِرجلا عن كمال التَّ الُمره

  معناه.

وحبة فيلوا؛ فوننَّ المعًلنة علوى الطَّ وفيه:    َ عون إصوالح نفِسوالمورق قود يعِجو اعوة سالصت

ْن ُيعين  على إصالح َلك النَّْف  فيصحبُ    فيفتقر إلى  نفِس     ألجل هذا.مه

ووحبة: أن َكووًلن لتحصوويلِ  ووْدح الصت وود عليوو  ينيَّووالمنووافع الدِّ  سموون مه َُعقه ة  فلووي أنفووع مووا 

ووا أصووحا ،ا يبتغووًلن َقًليووةه خووذ  عُضوواس   وودن يتَّ المعادوورً  ووين النَّوو لم علووى أنفِسوو لم  عض،

وواعووات؛ سموون أع مِ الطَّ  غيرهووا علووى  للوونَّْف   مقارنووةِ  لووا َقًليووةُ فننَّ  حبة يف العلووم؛لووا: الصت

 ً ساانتفا    .بًلَّ الًلرسد على ميراث النت 

بهوِل )ف: قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (َوُمَعبُذ ْبُن َجبَل  ) واُذ ْ وُن جه ْموٍرس ْ ونِ ُمعه  عه

 
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه نِ كْ يُ   األهْنصه ْحمه ْبِد الورَّ وةِ   نهى أه ها عه وِذِه األُمَّ اِهيِم هه وُب  ِونِْ ره قَّ ُيله    سه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ  َه

ًه  ْمره ه عه
انِي امِ  ثهمه ِد المَّ انه فِي األُْرُدنِّ مِْن  اِله ًْلِر  هْيسه ِّ غه

ْرقِي  .( ِمه

 قًلل : )س
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه لما نسبتان َكًلن إحوداهما إلوى القبيلوة سهوي م أنَّ َقدَّ  ؛(األهْنصه

 .منلا سُهم الخَرن األخرى إلى  طنٍ األنصار  سَكًلن 
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 األسس  سالخَرن.هما:  ؛فاألنصار بطنا 

ووووةِ سقًللوووو : ) ووووِذِه األُمَّ اِهيِم هه ووووُب  ِوووونِْ ره قَّ ُيله ووووبَّ  فيلووووا  ووووو ؛(سه الخليوووول  ن راهيمه أي ُيمه

♥. 

كوذا  صف  صوفةِ كذا  أس المتَّ  ى  اَمِ أحٍد  كًلن  الُمسمَّ  سمن األلقاب الجارية: َلقيُب 

وو ًِ يف هووذه األُمَّ ً، َكووًلن لمحوواذا وو أحوودٍ  ة  سهووي َووار م يف هووذه األُمَّ وودَّ ووبهق  أس لكًلنوو  الُمقه  ؛ةَه

  هذه األُمة(  سقًلللم: )جريرُ  إ راهيمُ   ن جبلٍ  كقًلللم: )معاذُ 
ت
 يًلَُف   ن عبد اهلل البجلي

ًه هذه األُمة(  سقًللِ  و ون الجورَّ  لم: )أ ًل عبيد رداق )أ وًل الودَّ ة(  سقوًلللم: اح أموين هوذه األُمَّ

ًُ قبان األسَّ ة(؛ فاللَّ هذه األُمَّ  حكيمُ  األنصاريت   سيًلَفه  ن راهيمه لْين  ولألسَّ  ان فيلما محاذا

وو ووعليلمووا الصَّ م يف صووفة األمانووة  قبووان األخيووران فيلمووا ِذْكوور أنَّ   ساللَّ المالً سالسَّ وودَّ الُمقه

ا  سهمايان لِخ سالِحْكمة هما المسمَّ  ًه  ر،  .¶رداق لدَّ سأ ًل ا أ ًل عبيد

امِ سقًلل : ) ِد المَّ مون طرائوق العورب يف  لواَخفيفُ ًلن  س( هي  تموديد النتواألُْرُدنِّ مِْن  اِله

دَّ   مديد.التَّ  المملًلر هًل د  لكنَّ الُممه

 

 
  



49 
 

 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 احَلاِدَيَة َعْشَرةَ الُغرَُّة 

  

نْ  ْعٍب  عه  ْ ِن كه
ِّ
ةٍ  - قهاله  أهنَّ ُ  ◙ُأ هي ْسودهله وْن مه ِ  عه ْسُرسُق ْ ُن األهْجده ُ  مه دهله َه ا  مَّ وا »: - له يه

ا؟ ذه انه هه :  «اْ نه أهِخي؛ أهكه : اه  قهاله نها»قهاله ْأيه ْدنها لهكه ره انه اْجتهله ا كه نِذه تَّى يهُكًلنه  فه نها حه دهِجمَّ  .«فه

اهُ  سه ْبِد البهرِّ فِي  ره اْ ُن عه ْعٍد  سه َه امِِع  هيهاِن ال»اْ ُن  فهْضلِ ِ جه نهاُدهُ   «ِعْلِم سه َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

َِبُّ ْبُن َكْعب  
ُ
ْعب  ُهًله  َوأ  ْ ُن كه

ت
 ْ ونِ ُأ هي

ت
ِجوي ره َْ واِريت الخه وْيٍ  األهْنصه   نهوى أه هوا الُمنْوِذرِ كْ يُ    قه

اقِ  يِِّد الُقرَّ ُب  ِسه قَّ ُيله ْيِل  سه فه أه ها الطت    سه
ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ ًه  َه ْموره قِيوله  -َِْسوعه عه ثِوينه  سه ثهاله ونهةه اْثنهتهوْيِن سه َه

لِكه  ْيُر ذه قِيله غه ِدينهةِ ال ِ  - سه  .مه

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َرَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة  (احَلاِدَيَة َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ْبِد البهرِّ فِي  ره اْ ُن عه ْعٍد  سه َه ْضولِ ِ »اْ ُن  فه امِِع  هيهاِن الِعْلِم سه (  نَوناٍد «جه

نْ ) صحيٍح  ْعٍب  عه  ْ ِن كه
ِّ
ةٍ  - قهاله  أهنَّ ُ  ◙ُأ هي ْسودهله وْن مه ِ  عه ْسُرسُق ْ ُن األهْجوده ُ  مه دهله َه ا  مَّ  له

ا؟»: - ذه انه هه ا اْ نه أهِخي؛ أهكه :  «يه : اه  قهاله تَّى يهُكًلنه »قهاله نها حه دهِجمَّ  .الحديثه ( .«..فه

 «.بقاتالطَّ »ُيراد    كتاب َعٍد سإطالق العَس إلى ا ن 

يَّ  ْضولِ ِ »فِوي  قًللو : ) ف العَس ا ون عبود الوربِّد المصنِّ سقه فه وامِِع  هيهواِن الِعْلوِم سه  ألنَّ  ؛(«جه

ْرُح   سهًل «مليدالتَّ »ُيراد    كتا    إطالق العَس ا ن عبد الربِّ  «.دالمًلطَّ »  الكبير على ده

نها»سقًلل : ) دهِجمَّ  أي أهِرْحنا. ؛(«فه
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مت الست  :ويف األثر وا لم يقع؛ فمن مقبًلح الست مَّ ءال عذه وءاات: الست  ا لوم يقوع  فوننَّ ءال عمَّ

مَّ  في  مفاَده   .ة، جه

َهْركُ فمت تلك المفاسد  اادتغال  ما هًل ساقُع مطلًلُب من العبد. : 

لهوُب    ر  سنهْليِومَّ  ِدهْمر ال بد ممغًللةُ العة ِذمَّ  فننَّ  و سطه وءال عالست  ا لوم يقوع ُيوًلِرث العبوده مَّ

 ت .َهْرك اادتغاِل  ما ُعلِّق  ذمَّ 

ل؛ فننَّ ومنها:  مَّ َُحه وَحميل النَّْف  ما لم  وبنوا  واألمر سالنَّ ا ُخًلطِ نوا لمَّ ين كوان رعيَّ لوي المَّ

 ألجللا.تي ُخلِقنا هذا هًل حقيقة العبادً الَّ 

ل  فلوًل كسوائٍر يسويرُ َحميل نهْفِس  ما لم يقع كان من ا تغاقِ  فنذا طهلهب العبدُ  مَّ َُحه    ما لم 

ا يبتغي قهْطعه  يف طريٍق  ا ثقيال، طريقِ  مسافر، ر، جه ل على قارعة الطَّ     فرأى حه مه   ريق فدخذه فهحه

وئُ ُيبهطِّ  ال،   ثِقه ا لم يقع يحصل    َحميل نهْفِس مَّ َءال العبد ع فننَّ  ير يف موا ينفعلوا لوا عون السَّ

ت   .من العمل الَّ   ذي ُأمِره

ْثُقل  والًلاردات  للقلب  الِفْكر في ؛ فننَّ  ا لم يقع إثقاا، مَّ ءال عيف الست  أنَّ ومنها:  القلب يه

ْن يحموُل قُ ة األعضاق  ما ُيرهِ علي   كما َثقل  قيَّ  وال،  لا  فمه ذا أكيواٍل ُيًِلهنو  ذلوك  يف يوده ثِقه

ل  القلب؛ فننَّ ير  سمثلُ ما قهطهع  عن السَّ ذي يحمل   سر َّ الَّ الِحْمل  مَّ  القلب جارحةُ    ما ُيحه

سرتَول القلوب ي ا لم يقع؛ ألنَّ مَّ ءال علا: الست فُ ا ُيثِقللا فُيًلهنلا سُيضعِ من الجًلارح  سممَّ 

ال،   علي .  الِفْكر في  فيكًلن ثِقه

ًُ أنَّووومنهييا:  وولَّمُ أي  -   مِرقووا ْلووم  سثُ  اقووةِ ذه  وون راز األفكووار يف حه   لالغوورتار - َُ قووًلب الفه

هن  سقًلَّ   ً العقل.الذِّ

ْن ُيًلِغل يف الست النَّ  نه مِ فه   ة سثقوًلِب َو  العقليَّوا  قًلَّ فيو  ُمغورت  ا لم يقع سالِفْكرِ مَّ ءال عاس مه

ْلم ليست لغيره  فالًلالِع  الست  ذاقة، ل  حه  ِذْهن   سأنَّ  رت  مَّ ءال عيف الفه اه  سإذا ًله  ُقوا لم يقع ُمغه

ُثر هذا من  كان رًَلله  وْغله الِفْكور  موا هوًل ساقوعُ  خسوارَ  العاجلوة؛ فوننَّ  كه ا أقوًلى  ده دورع،
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ْن يبتغي الربسز عنِ  سأنفع  لكنَّ  رِّ و  مون هوذا   ق علويلم يسولك َوبيال، فوًلت اس سالتَّ النَّو مه ُيقه

 ا لم يقع.مَّ ءال عبيل: الست سمن جملة مفردات َلك السَّ 

ى مون ر في  معن،والقلب يخطُ  مع الخًلاطر  فننَّ  لم يقع اَرتَاُل ا عمَّ ءال الست  أنَّ ومنها: 

ما أفسده  كااَرتَال مع موا لوم يقوع  فلوًل مون الخوًلاطر في  فر َّ  المعاين  فنذا اَرتَله 

  .الُمفِسدً

ْتح الباب علوى القلوب  ااَرتَوال موع  ألنَّ  ؛ صيانة قلب  من الخًلاطر سالعبد مدمًلرُ  فه

و ما اَتحالت كثير من َلك الخًلاطر إلى عَائمه   سيقطع   سر َّ لُ الخًلاطر ُيمغِ    رِّ علوى المَّ

ْن أغلق  اب الخًلاطر عن قلب  أهمِنه  و فمه وتهح أ وًلاب الخوًلاطر علوى غًلائل المت وْن فه رسر  سمه

لهكوة  فِمو ه إلوى ساٍد َوحيٍق من الخًلاطر فيجورت     ميقٍ ق قلبُ قلب  لم يدمن أن يعله  ن مون الله

 ه.العبد خًلاطره  أع م أ ًلاب صالح القلب: ِحْفظُ 

مون  ف  سقود ُنلينوا عنو   فعنود البخواريِّ كلت ا لم يقع دخًلُل يف التَّ مَّ ءال عالست  أنَّ ومنها: 

وُنلينوا عون التَّ »  قوال: أنَّو ◙ عمره  حديِث  ف: كلتومون جملوة التَّ    سا ريوب أنَّ «فكلت

ا يف  لو   و   سهوذا  واُب موذمًلمُ  العبود موا ا ِعْلومه    من َكلتوِف ا لم يقع  فننَّ مَّ ءال عالست  جود 

ره سقلبِو ا جعل للعبدِ لمَّ  ▐اهلل  لف  فننَّ كالم السَّ  ْمع  س هصه َه    مًلارد الفلم يف 

َِّ  لاه عنِ نه   ؛ ألنَّ [36]اَِوراق: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿فقوال:   با  موا ا ِعْلوم لو   و ا

 ذي ُيِضرت العبد يف العاجل ساآلجل.ف الَّ كلت خًلل يف التَّ ذلك من جملة الدت 

موون  ع يمووةٍ  ً افتقووار َلووك الحووال إلووى مءسنووةٍ : ِدوودَّ ومييت جمليية تلييك المفاسييد أيًضييا

ْلوق  فودكثرُ  ااجتلاد  سهي مءسنةُ  ْلوق قاصورسنه  يفقدها أكثر الخه عون رَبوة ااجتلواد   الخه

ْن يسدل ع و ل  مءنةُ    يف ديقٍ نهْفسه  ًللُِج ا لم يقع يُ مَّ فمه  مفقوًلدٍ  ب ِعْلومٍ ا يقدر عليلوا  فمتطلِّ

  فونذا كوان ا يف ذلوك الفونِّ  ساَوعةٍ  سمعرفةٍ  ثقيلةٍ  من الفنًلن يحتان إلى للةٍ  يرجع إلى فن  
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يِّ    ًلعِ ن  ُ   مِ ًلعه في  كُ  عرفي وفسوءال  ع ؛ت   سمسائل  سأدلَّ َ مراَبه سا ُيمه ه ا لوم يقوع سفِْكورُ مَّ

 َ عن .َعجه  في  إيراُد للنَّف  على ديقٍ 

وإلوى القوًلل  والرَّ  العبوده    يهُجورت أنَّ ومنها:  مت أي الَّ ُ وم ذه و ذي عه موا لوم يقوع  لف لو ؛ فوننَّ السَّ

ف علوى العبودِ  يحتان إلى إعمال فِْكرٍ  َُُخوًلِّ أن يقصود إلوى القوًلل  فيو   فونذا ُأعِمول الِفْكور 

نَّ  ر يف مدارك المَّ النَّ  فيلجرُ   أي الرَّ    ع ما ينقدح يف قلبِ وبِ ة  سيتَّ ر  الًلاردً يف الكتاب سالست

عه  إلى هذه الُلًلَّ يستحسنُ  من أدياقه  فه ا  سده ا لوم مَّ ءال ع  ادتغل  الست ً أنَّ لا َكًلن رْأي،ا محض،

رَّ   أي.  إلى القًلل  الرَّ ه َءالُ يقع  فهجه

َِبُّ ْبُن َكْعب  )
ُ
ْعوب ف: )قائل هذا األهثور هوًل كموا قوال المصونِّ  (َوأ  ْ وُن كه

ت
وْيٍ  ْ ونِ ُأ هوي  قه

 
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه اقِ   نهى أه ها الُمنْوِذرِ كْ يُ   األهْنصه ويِِّد الُقورَّ وُب  ِسه قَّ ُيله ْيوِل  سه فه أه هوا الطت    سه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ  َه

ًه  ْمره لِكه  -َِْسعه عه ْيُر ذه قِيله غه ثِينه  سه ثهاله نهةه اْثنهتهْيِن سه َه قِيله  ِدينهةِ ال ِ  - سه  .(مه

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه  .ًٍ م غير مرَّ ( َقدَّ األهْنصه

ْيلِ   نهى أه ها الُمنِْذرِ كْ يُ سقًلل : ) فه أه ها الطت دَّ ؛ (سه قه جل يكًلن ل  ُكنيتان أس أكثر  سفيو  الرَّ  م أنَّ َه

ت ُكناه)من أنًلا  علًلم الحديث؛ سهًل  نًل ُ  ُثره ْن كه  .(معرفة مه

وُب سقًلل : ) قَّ ُيله اقِ سه ويِِّد الُقورَّ م فويلم  فوو ؛( ِسه ودَّ م فويلم  )َيِّ أي الُمقه ودَّ د القوًلم( هوًل الُمقه

 الُمعه َّم  ينلم.

 الجامعًلن  ين العلم سالعمل. :غالًبالف هم اء( يف ُعْرف الس  و)الُقر  

ووْرح حووديث حذيفووةه  «فضوول اَِووالم»يف م  يووان هووذا سَقوودَّ  ووا »: يف ده ووره  يه ْعمه اقِ ال مه  ؛ُقوورَّ

تهِقيُمًلا َْ ْمُتْم  ؛ا تهقه َْ نِِن ا دْ فه قه بهْقُتمْ  فه ا َه ْبق، ا َه  الحديث..« .. هِعيد،
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِنَيَة َعْشَرَةالُغرَُّة 

  

نْ  لِيِد  عه الِِد ْ ِن الًله :  أهنَّ ُ  ◙خه ا »قهاله ْيلهةُ مه ى له   َُْلده
َّ
ي ا إِله ُرسُس  فِيله ا أهنها عه له  أهسْ  ُمِحب   له

رُ  ا ُأ همَّ بَّ  ؛مٍ  ُِغاله  فِيله    ِدهحه
َّ
ي ْيلهةٍ  مِنْ  إِله ًِ  له ِديده لِيدِ ال ده ِريَّةٍ  فِي  جه اِجِرينه ال مِنه  َه وبُِّح  ُمله وا ُأصه   ِله

ُدسَّ ال  .«عه

اهُ  سه ُد فِي  ره ا هةِ »أهْحمه حه ائِِل الصَّ ؛   «فهضه
ت
ًْلِصولِي ْعلهوى المه أهُ وًل يه وْيبهةه  سه اْ وُن أه ِوي ده ونهاُدهُ سه َْ إِ  سه

ِحيُح   .صه

ُ ْبنُ  اد   وََخبِل  الِوُد ْ ونُ  ُهوًله  الَوِل  لِيوِد  خه   يُ ْ ونِ الًله
ت
سمِوي َُ ْخ ت المه

ِدوي  الُقره
ًِ
نهوى أه هوا كْ  الُمِغيوره

انه  ْيمه له َُ   
ِ
ْيِف اهلل ُب  ِسه ُيلهقَّ    سه

ه
نهةه  ًَُُلفِّي ى أهسِ  َه ِعْمِرينه  ِ  إِْحده .اْثنهتهْيِن سه  ِحْم ه
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 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َرَة الُغـرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة  (الثَّاِنَيـَة َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

ووين  لِّ اهُ سهووًل مووا ) الُمجه سه ووُد فِووي  ره ا هةِ »أهْحمه ووحه ووائِِل الصَّ ْعلهووى   «فهضه أهُ ووًل يه ووْيبهةه  سه اْ ووُن أه ِووي ده سه

 
ت
ًْلِصلِي نْ ) (  نَناٍد صحيٍح المه لِيوِد  عه الِِد ْ ِن الًله :  أهنَّو ُ  ◙خه واله وا »قه وةُ مه ْيله ى له ْلوده َُ  

َّ
وي  إِله

ا ُرسُس  فِيله ا أهنها عه له  .الحديث( .«..ُمِحب   له

يَّ  سه د المصنِّ سقه َْ  -إطالق العَس إلي   ألنَّ  ؛«حا ةفضائل الصَّ »يف  كًلن   ه إلى أحمده ف عه

م َقييدُ «الُمسنهد»ُيراد     - مكما َقدَّ  َِ  ه   .  فنذا كان يف كتاٍب لخر من ُكتب  له
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نَّف»هًل يف  سإطالق العَس ا ن أ ي ديبةه  وكما َقودَّ « الُمصه ا إطوالق العوَس أل وي م  سأمَّ

 
ِّ
 «.المسنهد»فُيراد    كتا    يعلى المًلصلي

ًِ »سقًلل : ) ِديده لِيدِ ال ده  لج فيلا.أي دديدً الربد  نَسل الثَّ  ؛(«جه

 .ةينيَّ   من أفضل األعمال الدِّ ة الجلاد؛ ألنَّ َع يم محبَّ  : األثرويف

ره هووذا التَّ  ووده ووع وويم عسصه ا  ْن ُعووِرف  وو ؛ فووننَّ مَّ كووان موون ُأمووراق الجيووًل   ◙خالوود،

 رايا يف علد النَّ سالسَّ 
ِّ
 .¶ سعمره  يف علد أ ي  كرٍ    ثمَّ ♀ بي

ل خالُد اللَّ سقد  عه بِّح فيلا  جلادِ يلة الَّ جه  إليو  مون أغوراٍض للمسلمين أحبَّ  عدس   تي ُيصه

ْلقمن الدت  ود  مارً  غالمٍ جلا  أس البِ يتَسَّ  خًلل  عرسسٍ كالدت  ؛نيا الُمعه َّمة يف نفًلس الخه ُيًلله

ل ليلة،  عه ورَّ  من ليوالي الجلواد أحوبَّ  ل   فجه سه ين  ودغراض قتوَين المتعلِّ إليو  مون هواَين المه

 نيا.الدت 

 :أرب ة   مت الجهاد بأمور   تلك الحايَف    ؒوقد َعظ م

 لار.من المرا طة يف النَّ  يل؛ سهي أددت الُمرا طة يف اللَّ  سقًل ُ أحدها: 

ًه َلك اللَّ  كًلنُ وثانيها:   لج فيلا.الربد  نَسل الثَّ  يلة دديد

لت  مون الملواجرين  سُهوم أضوعُف  ةٍ ط،ا يف َريَّ   حينئٍذ ُمرا ِ كًلنُ وثالثها:  وا  الودت َهعه نيا مون ق،

الجواري  اس؛ فوننَّ لم على النَّوإلى الجلاد  ُمبتغيُة ل   مع هًلانِ  قةُ غيرهم  فنفًلَلم متمًلِّ 

  .عندهم من أهلِ  رَبة،  الًلارد على  لٍد أقلت  اس أنَّ يف عادً النَّ 

ووبِّح العوودسَّ أنَّوووراب هيا:  ووا ُمبتغِ يوول ُمرا ِ ينت وور اللَّ يلووة  فلووًل يف َلووك اللَّ    ُيصه ي،ووا الغووارً يف ط،

مِّ باح  الصَّ   .ديد ما يعلًلهالمَّ  فيعلًله من الله

ول َلوك الحوال موع ِدودَّ  ؛لوذه األموًلر األر عوةً َلك الحال المع َّموة  ِ فمع ِددَّ  عه لا َِ جه

بَّ إلي  من حالٍ  وا ُمع َّ  أهحه ْلوق إذا أصوا ًلا أغراض، موة، مون أغوراض يرغب فيلا جملًلر الخه
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ًِ  خًلل  عرسسٍ كالدت  ؛نياالدت  سَع يمو   تو  الجلواده ً محبَّ على ِددَّ  ا يدلت ؛ ممَّ  غالمٍ  أس البمار

 الحة.  من األعمال الصَّ ألنَّ  ؛ل 

 سهًل ُمْقتهٍف يف هذا النَّ 
َّ
 ♀  أنَّو «صوحيح البخواريِّ »؛ ففوي ♀ بوي

تِي َعَلى َأُشق   َأ ْ  َلْوَع »قال:  ة   َخْلَف  َقَ ْدُت  َما ُأم   ُثم   ،اهللِ  َسبِيلِ  فِي ُأْقَتُل  َأن ي َوَلَوِدْدُت  ؛َسرِي 

علوى  يودلت  ♀؛ فلذا الخرب منو  «ُأْقَتُل  ُثم   ،ُأْحَيا ُثم   ،اهللِ  َسبِيلِ  فِي ُأْقَتُل  ُثم   ،ُأْحَيا

  موون أفضوول األعمووال ألنَّوو ؛فيوو  قًلن إلووى الجلوواد راغبووًلنُ لووم متمووًلِّ حووال المووءمنين أنَّ 

 الحة.الصَّ 

 النَّ  أنَّ « صوووحيح مسووولمٍ »سلوووذا كوووان القعوووًلد عنووو  مووون خصوووال المنوووافقين؛ ففوووي 
َّ
 بوووي

ْث  َأوْ  َيْضيزُ  َوَليمْ  َماَت  َمتْ »قال:  ♀  ِميتْ  ُشيْ َبة   َعَليى َمياَت بِالِجَهياِد  َنْفَسيهُ  ُيَحيد 

مون خصوال الموءمنين:  غبة عون الجلواد  كموا أنَّ من خصال المنافقين: الرَّ  ؛ ألنَّ «اِق فَ ن  ال

ا يف الجلوادِ الرَّ  رت ،وا إلوى اهلل  غبة يف الجلاد؛ لِمه قه َه   ▐مون  هوْذل الونَّْف  سالنَّفوي  

مه    أن ُيريقه إلى ر ِّ    يبلغ من دًلق العبدِ فننَّ  رت ده قه َه و  ،ا إلي   سُينفوقه    وا يحبتو  محبَّوماله   اهلل ة، لِمه

 من الجلاد يف َبيل   فلذه حال المءمنين. ▐

دَّ  ْن قه دين  كموا نيا سأعراضلا على محبَّ ة أغراض الدت م محبَّ سمه عَّ ة الجلاد كان من الُمتهًله

ڑ ڑ ژ ژ  ﴿ى قوال: حتَّو ﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿قال َعوالى: 

 ڱ         ڱ          ڳ     ڳ         ڳ ڳ                گ            گ           گ        گ       ک      ک         ک    ک 

 .[24]التًل ة: ﴾ ڱ

  اهلل  فلوي  هًل موا أحبَّو: ال المءمنين  سالمحبًلب من الجلادة الجلاد من خصفمحبَّ 

ا يف محبَّووو قتوووالٍ  كووولت    اهلل سرَوووًلل  يحبتووو ى يكوووًلن قتووواا، ة الجلووواد حتَّووويكوووًلن ُمنووودِرج،
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ْن أحبَّ ♀ كان على دعبٍة  ♀  اهلل سرًَلل  ذي أحبَّ الجلاد الَّ    فمه

 من اِيمان.

ُ ْباُن ) اد  وََخبِل  الِوُد ْ ونُ قائول هوذا األثور هوًل: ) (الَوِل  لِيوِد  خه  ْ ونِ الًله
ت
ِدوي  الُقره

ًِ
 الُمِغيوره

  يُ 
ت
سمِي َُ ْخ انه كْ المه ْيمه له َُ    نهى أه ها 

ِ
ْيِف اهلل ُب  ِسه ُيلهقَّ    سه

ه
نهةه  ًَُُلفِّي ى أهسِ  َه ِعْموِرينه  إِْحوده اْثنهتهوْيِن سه

 .(ِحْم ه  ِ 

 قًلل : )ف
ت
ِدي  الُقره

ت
سمِي َُ ْخ    سالبطنِ هذه نسبُة للقبيلة األعلى سهي قريُش  م أنَّ َقدَّ  ؛(المه

 .األدنى سُهم  نًل مخَسمٍ 

 سقًلل : )
ِ
ْيِف اهلل ُب  ِسه ُيلهقَّ وُب ا يخوت ت  ؛(سه قه ف  ذلك  سهوًل له لهوب  و   لكنَّو أي ُيعره   غه

 النَّ  أنَّ  اهلل  ون رساحوةه  سعبودِ  سجعفرٍ  علي ؛ ففي خرب  هْعِث زيدٍ 
َّ
قوال  عود  ♀ بوي

و»سهًل يف  -لم ِذْكر مًلَِ   ون  يعنوي خالوده  ؛«اهللِ  ُسيُيوِف  ِميتْ  َسيْيف   َهاَأَخيَذ فَ : »- «حيحالصَّ

لهوبه عليو  هوذا لوذا  لكنَّو ِ  مون َويًلف اهلل  سا يخوت ت  َيُف  ◙الًلليد؛ فخالد    غه

 قب دسن غيره.اللَّ 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِلَثَة َعْشَرَةالُغرَُّة 

  

نْ  ْسوُعًلٍد  عه  ْ وِن مه
ِ
ْبِد اهلل :  أهنَّو ُ  ◙عه واله واُن »قه يمه

ِِ اليهِقويُن ا واِن  سه يمه
ِِ وْبُر نِْصوُف ا الصَّ

 .«ُكلت ُ 

اهُ  سه ؛  ره
ت
انِي بهره نهاُدهُ الطَّ َْ إِ ِحيُح  سه وةه صه اِريت الُجْمله لَّقه الُبخه عه رُ    سه وا  سه وا  ِله سم، َُ ْج ِسيه الثَّانِيهوةه مه

ْثُبُت  اه يه ا سه ْرُفًلع،  .مه

ْسعُ  ُهوًله  َوَعبُْد الل  ْبُن َمْسُعود    ْ وُن مه
ِ
ْبوُد اهلل لِ ْ ونِ ًلٍد ووووعه افِوٍل الُلذه  ووو غه

ت
لِيوُف  هنِوي  -ي حه

ًه  نِ كْ   يُ - ُزْهووره ْحمه ْبووِد الوورَّ ًِ   نهووى أه هووا عه ووره الِمْطله اِك سه ووًله السِّ ووْيِن سه وواِحِب النَّْعله ووُب  ِصه قَّ ُيله   سه

 
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ا  ِ  َه هه تِي  هْعده ثِينه  أهْس فِي الَّ ثهاله ِدينهةِ الاْثنهتهْيِن سه  .مه

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

قو  اهلل ) ذكر َرَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّ وحا ة  (الثَّاِلَثـَة َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه   ره
ت
انِي بهره نْ ) صحيٍح   نَنادٍ ( الطَّ ْسوُعًلٍد  عه  ْ وِن مه

ِ
ْبِد اهلل  أهنَّو ُ  ◙عه

 : اُن ُكلت ُ »قهاله يمه
ِِ اليهِقيُن ا اِن  سه يمه

ِِ ْبُر نِْصُف ا   .(«الصَّ

رُ ) وا  سه وا  ِله سم، َُ ْج اِريت الُجْملهة الثَّانِيهوةه مه لَّقه الُبخه عه واسه ْرُفًلع، ا إلوى النَّ  ؛(ِسيه مه  أي مضواف،
ِّ
 بوي

اه ) ،♀ ْثُبُت سه  .(يه

ٍب   يووان أنَّ  :ويف األثيير   خصووالُ  :(ُشييَ ب اإليمييا )أي ِخصوواٍل  فووو ؛اِيمووان ذس ُدووعه

 ه الجامعة ل .سأجَاوُ 
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 رب ساليقين من ُدعهب اِيمان.الصَّ  أنَّ وفيه: 

 العمل من اِيمان. أنَّ وفيه: 

 قهْدرها يف اِيمان. َفاُست مراَب األعمال  ساختالُف وفيه: 

   سمون العمول موا ُيبهلِّوغ غ العبد نصفه فمن العمل ما ُيبهلِّ   اِيمان يَيد سينق  أنَّ وفيه: 

  .العبد َمامه 

ل اليقين اِيمانه رب؛ فننَّ اليقين أع م من الصَّ  أنَّ وفيه:  عه ل الصَّ كلَّ    جه عه   .رب نصفه    سجه

  .اليقين هًل اِيمان كلت  أنَّ وفيه: 

ره كه ْتح الباري»كالهما يف  سا ن حجرٍ  ا ن رجٍب  سأحسن ما قيل يف معنى هذا: ما ذه  :«فه

 الجًلارح إلى العمل. ِت أصل اِيمان هًل اليقين  فنذا أيقن القلب انبعثه  أنَّ 

وْبرٍ  رب نصف اِيمان؛ ألنَّ الصَّ  أنَّ وفيه:  و اِيموان يودسر علوى صه رب سُدوْكٍر  فيكوًلن الصَّ

ره ا ن القيِّ  ؛نصف  كه ا أقًلاا، « ا رينً الصَّ ده عِ »في  القًلل يف    سأطاله «زاد المعاد»م يف ذه  ذاكر،

ور عليو  القوًلل يف ً، ِعدَّ  ن كوًلن اِيموان يكوًلن صورب،ا مِو« زاد المعواد»  أحسنلا هًل: موا قهصه

ا  فيقع الصَّ    .نصفِ  رب من اِيمان مًلقعه سُدْكر،

ْسعُ قائول هوذا األثور هوًل: ) (َوَعبُْد الل  ْباُن َمْساُعود  )  ْ وُن مه
ِ
ْبوُد اهلل افِوٍل ْ ونِ ًلٍد ووووعه  غه

لِ   ووووالُلذه
ت
ًه  -ي لِيووُف  هنِووي ُزْهووره نِ كْ   يُ - حه ْحمه ْبووِد الوورَّ ووْيِن   نهووى أه هووا عه وواِحِب النَّْعله ووُب  ِصه قَّ ُيله سه

 ًِ ره الِمْطله اِك سه ًله السِّ    سه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ا  ِ  َه هه تِي  هْعده ثِينه  أهْس فِي الَّ ثهاله ِدينهةِ الاْثنهتهْيِن سه  .(مه

افِلٍ  ْ نِ اسقًلل : ) و  ف فيقع )عاقول(( هًل  الغين المعجمة سالفاق  سيتصحَّ غه  ًلابسالصَّ

 هًل المذكًلر هنا.

ًه سقًلل : ) لِيُف  هنِي ُزْهوره يلٍ أي ُمعاقِودُ  ؛(حه إحودى  - هم علوى المناصورً  فلوًل مون ُهوذه

 .قبائل الحجاز
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و دً الحجاز  فكوان أفورادُ َيِّ  سكانت قريُش  ا ون  لا  مونلمة ُيعاقِودسنه مون القبائول الحجازيَّ

 .مسعًلدٍ 

ًِ سقًلل : ) ره الِمْطله اِك سه ًله السِّ ْيِن سه اِحِب النَّْعله ُب  ِصه ُيلهقَّ  أي موع النَّ  ؛(سه
ِّ
  ♀ بوي

   يف نهْعلي  سًَلاك  سمِْطلرَ .على خدمتِ  فقد كان القائمه 

ولنية الًلضًلق الَّ والِمطهرة:  ول فيلوا المواق  فيتطلَّ  ر  و  النَّ تي كوان ُيجعه
ت
 ♀ بوي

 ئ،ا.ُمتًلضِّ 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الرَّاِبَعَة َعْشَرَةالُغرَُّة 

  

نْ    عه
ِّ
ي َِ اِر انه الفه ْلمه :  أهنَّ ُ  ◙َه ا»قهاله ِذهِ  ُيْللُِك  إِنَّمه ةه  هه ا األُمَّ ا نهْقُضله هه  .«ُعُلًلده

اهُ  سه ْيبهةه؛  ره نهاُدهُ اْ ُن أه ِي ده َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

اُن  ُهًله  يُّ اوََسلَْمبُن الَفبر س   ْلمه ْخ ْ نُ َه انه  ْ ووو ُ ًلده ووووومه َه   يُ وِن ُمًلْر
ت
وي َِ اِر نه الفه نهوى أه هوا كْ اله

 
ِ
ْبِد اهلل ا ِِق الُفْرِس    عه َه ِم  سه اله َْ

ِِ انه اْ ِن ا ْلمه َه ْيِر  سه اِن الخه ْلمه ُب  ِسه ُيلهقَّ  سه
ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ أهْر هوٍع  َه

ثِينه  ِ  ثهاله ائِنِ مه السه  .ده

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َرَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة  (الرَّاِبَعـَة َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ْيبهةه  ره ونْ ) صوحيٍح  (  نَونادٍ اْ ُن أه ِي ده   عه
ِّ
وي َِ اِر انه الفه وْلمه  ◙َه

:  أهنَّ ُ  ا»قهاله ِذهِ  ُيْللُِك  إِنَّمه ةه  هه ا األُمَّ ا نهْقُضله هه  (.«ُعُلًلده

 .رِّ حذير من اللالك  الًلقًل  يف المَّ التَّ ويف األثر: 

ا  فيخسر العبد الخسرانه  أنَّ وفيه:    عمٍل أَاه. بينه المُ  من األعمال ما ُيًلِجب هالك،

ا  الًلفواق  ♀اهلل سرَوًلل   العلوًلد؛ ألنَّ  مون الُمللِكوات نهْقوضه  أنَّ وفيه:  وره أهمه

الهف العبدُ  لهك. ♀  اهلل سرًَللِ  أهْمره   العلًلد  فنذا خه  هه

ا على دويقٍ  َحريم نهْقضِ وفيه:  د أحد، اهه ْن عه وُرم عليو  أن يونقضه  العلًلد؛ فهمه ه   حه ْلوده عه

و أن يرتاجعا  ينلموا  فونذا َراجه إاَّ  موا َعاهودا عليو  كوان هوذا مون  ا فاصوطلحا علوى حولِّ عه
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ْلق  سأمَّ  الجائَ يف أحًلال ًُ الخه إلى صاحب  مون  بذالنَّ   دسن  نهْقِض  إلى نهْكث العلدِ  ا المبادر

مُ   قبُل  رَّ  حريم.التَّ  أددَّ  فلذا ُمحه

( ُّ اُن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قوال المصونِّ  (وََسلَْمبُن الَفبر س  وْلمه وانه ْ ونُ َه ْخمه  ُ ًلده

  يُ ا
ت
ي َِ اِر نه الفه اله َه  نهى أه ها كْ ْ ِن ُمًلْر

ِ
ْبِد اهلل ِم    عه اله َْ

ِِ انه اْ ِن ا ْلمه َه ْيِر  سه اِن الخه ْلمه ُب  ِسه ُيلهقَّ سه

ا ِِق الُفْرِس   َه  سه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ثِينه  ِ  أهْر هعٍ  َه ثهاله ائِنمه السه  .(ده

وا ِِق الُفوْرسِ سقًلل : ) َه ِم  سه واله َْ
ِِ انه اْ وِن ا وْلمه َه ْيِر  سه اِن الخه ْلمه ُب  ِسه ُيلهقَّ ف  ؛(سه أي ُيعوره

 لذه األلقاب  فلًل ذس ألقاٍب. ِ 

ا ِِق الُفْرسِ سقًلل : ) َه  م عليلم.أي المتقدِّ  ؛(سه

يي وو :ابقو  مييت أهييل اإلسييلم مييت األمييم األخييرى غييير ال ييربوالس  ووبهقًلا ُهووم الَّ َه ذين 

 .  نَالملم

بهق فسلمانُ  ْن أَلم مونلمالفرس فكان أسَّ  َه وبهق  س والُل   ل مه وْن ل فكوان أسَّ الحبموة َه مه

يُب   منلم أَلمه  بهق الرت  سُصله ْن أَلمه سم فكان أسَّ َه  منلم. ل مه

ْيُب  ◙ الحبموة  سَولمانُ  َا ُق  ◙ بالُل فو  ◙ َوا ق الفورس  سُصوله

 سم.َا ق الرت 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 اخَلاِمَسَة َعْشَرةَ الُغرَُّة 

  

نْ  اِريِّ  عه ةه األهْنصه :  أهنَّ ُ  ◙ أه ِي طهْلحه ُجلهْينِ  أهُومت  اه »قهاله اه   ره رُ  سه دهمَّ َه ا أه ْيِلمه له  .«عه

اهُ  سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت نهاُدهُ ؛ «ال َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

نَْصبر يُّ 
َ
بُو َطلَْحَة األ

َ
ْيُد  ُهًله  َوأ ْموُلًلُر ْ نُ زه ت  مه

ِجوي ره َْ اِريت الخه ِد األهْنصه ًله َْ ْلِل ْ ِن األه َه  

  ُِكنْيهتِِ   
ه
نهةه  ًَُُلفِّي سمِ أهْر هٍع  َه اِزي،ا فِي  هْحِر الرت ثِينه غه ثهاله ْعوُرسِف اليهوًْلمه  ِوالبهْحِر األهْ ويهِض  - سه المه

طِ  َِّ .- الُمتهًله حت ُل أهصه األهسَّ ُر  سه ُهًله أهْدله ِدينهِة  سه قِيله  ِالمه  مِنُْ   سه
ًٍ
يره َِ ُدفِنه فِي جه    سه

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

قو  اهلل ) ذكر وحا ة  (َعْشَرَةاخَلاِمَسَة  الُغرََّةالمصنِّف سفَّ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

وووين  لِّ اهُ سهوووًل موووا ) الُمجه سه وووُد فِوووي  ره ْهووودِ »أهْحمه َت ووونْ ) (  نَوووناٍد صوووحيٍح «ال وووةه  عه أه ِوووي طهْلحه

اِريِّ  :  أهنَّ ُ  ◙ األهْنصه ُجلهْينِ  أهُومت  اه »قهاله اه   ره رُ  سه دهمَّ َه ا أه ْيِلمه له  .(«عه

ُجلوْيناه »  كان يقوًلل: سُرِسي عن ا ن عمر قريب،ا من  أنَّ   .« أقضوي  وين اثنوين  سا أهومت ره

ْعُف « ُمسنده»رساه أحمد يف   . نَناٍد في  ضه

لهِب التَّ ويف األثر:  ثت الرِّ  حذير من طه وا ُيًلِرثو   ؛عنلوا  على َجافيلوا سالُبْعودِ ئاَة  سالحه لِمه

ُبلا من أنًلا  المت  له  رسر العاجلة ساآلجلة.طه

ووووفييييه:  وووْدر اِماموووة يف الصَّ وووَع ووويم قه وووْن خووواف اهلل الً؛ فلوووي ممَّ ً،  فمه وووى عووواد ا ُيبتغه

ْقدِ لم يهُلن علي  أن يتقدَّ  ▐ اس  اِموام يحمول صوالً النَّو للتلا  فوننَّ  م فيلا مع فه
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ُللا  فعند أ ي داسده   النَّ  سغيره أنَّ  سيْكفه
َّ
ْن صولَّ   «َضاِمت   َمامُ اإلِ »قال:  ♀ بي ى فهمه

وِمن علويلم موا يف صوالَِ   قًلمٍ  وكوان عواجِ  لم مون الونَّْق   فوننْ ضه ا عون الضَّ ى لو  مان فودنَّ َ،

 األمان.

ووو سكوووان كثيووورُ  هووود سالصَّ َت ووومووون أهووول العلوووم سال الً الح يلوووا ًلن أهْمووور اِماموووة يف الصَّ

ل ما يتحمَّ  ؛لافًلنه سيتخًلَّ   اس عليلم.من ضمان صالً النَّ  العبدُ ل  لِثِقه

ْدر اِمارً  سالتَّ وفيه:  نِ  مديد فيلا  سأنَّ َع يم قه وا   احتمللوا فقودِ  مه ا ع يم، احتمول أهْمور،

ْلق   فننَّ  ْثُقل على العبد عند اهلل سعند خه ْلق ُمخاِصمًلن  ا اَرتعاه  سإنَّ مَّ   عاهلل َائلُ  يه الخه

 ل .

لم  سا يكوادسن يقبلوًلن لم سيَاحمًلنه هم سينافسًلنه ًلن أمراقه مُ لم ُيراغِ اس: أنَّ فعادً النَّ 

 .  فال يفرح  اِمارً عاقُل ًٍ سِددَّ  ةٍ   ممقَّ منلم إاَّ 

ل أمانة ااقتداق  سأنَّ وفيه:  ب علي  مالح ة ذلك    يان ثِقه جه ى    سه ا ُيقتده ،َ ْن صار رأ مه

ً،  العبده    يسعُ فننَّ  اس  سهوذا يف كوالم ا اقتدى    النَّوما ا يسع  لمَّ  يف حاٍل لم يكن فيلا قدس

 .لف كثيرُ السَّ 

ََّ فننَّ  و  عًلن يف أدوياقه لم كانًلا يتًل ً، فلمَّ فَّ ُيتبهعوًلن مون النَّو ا صوارسا ُقودس َهحه ًلا منلوا ُ واس 

د دنياهم.  ُيخده  دينُ لئالَّ  ؛سامتنعًلا عنلا َُفسه ْلق أس   الخه

ْضوومه  أنَّ وفيييه:  وو هه ْفضه المووءمن  وواهلل  فووننَّ   اِيمووان سالعقوول عالموواِت لا موون الوونَّْف  سخه

ًلاضع  سُيبِغض ما أ غضو  اهلل مون الكِْبور  سالعقول ُيعه ِّم ما عه َّم  اهلل من التَّ  ▐

ِفوي علوى  فوننَّ    ملموا  لوغ كمواا، العاقل يعرف أنَّو يدعًل إلى ذلك  فننَّ  وا  سإن خه فيو  نهْقص،

ف أنَّ النَّ  ره ْن عه ُبح    أن يجعل نهْفس  كامال،    ناقُ  اس فلًل    أدرى  فمه ْن أنَله قه ونهفْ    سمه   سه

 اِهمال. منَلة الكمال اَتحقَّ 
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بِّرسن عليلم  ال َّ  ْلق  الُمتهكه فِّعًلن على الخه تهبهًلَّ ًلن أنَّ انت فدسلئك الُمتهره سنه مقامواٍت ا قُ لم يه

 .لم عقال، اس سأضعفِ ُيدركلا غيرهم ُهم من أحقر النَّ 

وة حتَّو ِ سا يَال األمر يَداد  لة نِ طهوًلْ يف مه  ▐ى يجعللوم اهلل لم يف الحقوارً سالذِّ

ْلوق يوًلم القياموة  ففوي أ  النَّ  أنَّ « صوحيح مسولمٍ »قدام الخه
َّ
 ُيْحَشيرُ »قوال:  ♀ بوي

ر   َرةِ ُصو فِي ُمَتَكب ُرو َ ال  «.ِقَياَمةِ ال َيْومَ َيَطُؤُهُم الن اَس بِأْقَداِمِهْم  ،الذ 

ي سإنِّو»  كوان يقوًلل: أنَّو«: صحيح مسولم»م يف المتقدِّ  ُعتبةه ة كالم سمن جميل ما يف َتمَّ 

اأعًلذ  اهلل أن أكًلن عند النَّ  ا سعند اهلل صغير، ل نفسه  ؛ ألنَّ «اس ع يم، عه ْن جه وا عنود مه   ُمعه َّم،

لِّ  ْلق  ما ُيحه خرفلا سهًل عند اهلل صوغيرُ  يلا من زينةٍ الخه َه و  ُي لهكوة يف العاجول أسرثه   ذلوك الله

 ساآلجل.

وْدرِ فالم اس ها  سا ُيوَاِحم النَّوءمن العاقل يلضم نهفس  سيهْحطِملوا  سا يرفعلوا فوًلق قه

ََّ ا يلتمسًلن  سيبتغًلن  من الرِّ ما يَدحمًلن علي  ممَّ في ولرً  فننَّوئاَات سال   يورى عامة سالمت

العبد  يمتغله ة اِيمان سالعقل: أن ن قِلَّ ما عند اهلل  اٍق  فمِ    سأنَّ زائُل  نيا خياُل هذه الدت  أنَّ 

 ََّ  ائل  سيغفل عن الباقي. ال

ول فِْكوره  عه ْن جه وه يف البواقي عه َّوفمه ْطِملوا ساِزراقِ م نفسه ْفِضو عليلوا    حه وْن  لا  فوننَّ سخه مه

فهض نفسه  فع نفسه خه ْن ره فهع  اهلل  سمه فهض  اهلل.  ره    خه

نَْصبر يُّ )
َ
بُو َطلَْحَة األ

َ
ْيُد ) ف:قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ ( َوأ وْلِل ْ وِن ْ ونُ زه َه  

ْمُلًلُر  ُِكنْيهتِِ    ت  مه
ِجي ره َْ اِريت الخه ِد األهْنصه ًله َْ  األه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ وا فِوي  هْحوِر أهْر هوٍع  َه اِزي، ثِوينه غه ثهاله سه

سمِ  ووطِ  - الوورت َِّ ْعووُرسِف اليهووًْلمه  ِووالبهْحِر األهْ وويهِض الُمتهًله ًٍ مِنْووُ   - المه يووره َِ ُدفِوونه فِووي جه قِيووله   سه سه

حت  ُل أهصه األهسَّ ُر  سه ُهًله أهْدله ِدينهِة  سه  .( ِالمه

 قًلل : )س
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه  .ًٍ   غير مرَّ م  يانُ ( َقدَّ األهْنصه



65 
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ْمُلًلُر  ُِكنْيهتِ ِ سقًلل : ) لهبت علي  حتَّ ؛ (مه ف إاَّ أي غه  ُ كنيت . لا  فلًل مملًلرُ   ِ ى ا ُيعره

ًٍ سقًلل : ) يوره َِ ُدفِونه فِوي جه وحت سه ُل أهصه األهسَّ ُر  سه ُهوًله أهْدوله ِدينهوِة  سه قِيوله  ِالمه  أي أنَّ  ؛(مِنْوُ   سه

يهر سالتَّ  ره الممتلِ  ًٍ : أنَّوواألصيح   المدينوة     مودفًلنُ اريخ أنَّوعند أهل السِّ مون    ُدفِون  جَيور

 َِّ  ط.ُجَر البحر األ يض المتًل

ا غير صوحيٍح؛ ألنَّ  َُ للقوًلل أَوبا ،ا َجعُلو سقد يكًلن القًلل مملًلر، ا   و  ممولًلر، د يف ًلجه

د يف لخر  سإن كان هًل القًلل الصَّ  قًللٍ  َُفقه اس يف عنود النَّو دوائعةٍ  حيح  سكم مون مسودلةٍ س

و لب أس الخربأ ًلاب الطَّ  ويكًلن القًلل المملًلر فيلا هًل خالف الصَّ ذي يحكوم  و  حيح الَّ

اِخوالد  ا تغواقه  عن الفرح  قًلٍل صوحَّ  العبدُ  حقيق  فال ينبغي أن يتقاعده أهل المعرفة سالتَّ 

 .عفهذا من عالمات الضَّ    فننَّ مملًلرٍ  إلى قًللٍ 

وْن يورى قوًلا، ن النَّ مِ  فننَّ  و اس مه وحَّ َلوًلح عليو  أموارات الصِّ ر معو  مون األدلَّ ة ة  موا ُيوْذكه

ا إلوى الممولًلر  ودعًلى أنَّ  ة  ثمَّ سكالم األهِجلَّ  القوًلل اآلخور  يتخاذل عن األخذ    إخالد،

 هًل المملًلر.

والقًلل  ددلَّ  ؛ فنذا صحَّ ضعيفةُ  سهذه مقالةُ   و  هوًل  األخوذُ  ة الُمعه َّموين كوانه ت  عن األهِجلَّ

مخالفوة الممولًلر  ا ينبغي أن ُيعلهوم: أنَّ ه أدلر من   لكن ممَّ حقيق  سإن كان غيرُ منتلى التَّ 

نِ  ع يمةٍ  َحتان إلى للةٍ  جِّ  ا تغى قًلا،  من العلم  فمه وب لو  ُيره جه ح  غير القًلل الممولًلر سه

ِجلِ األدلَّ  أن يجمع من خيلِ   .ذلك المملًلر غير صحيٍح  ن أنَّ بيِّ ة ما يُ لا سكالم األهِجلَّ ة سره

و موون ذلووك دسن  َصوحيحلا ساِكثووارُ  ا المسووارعة إلووى األقوًلال الملجووًلرً سا تغوواقُ سأمَّ

ا  يِّ  ً،   صواحبِ    ُيوًلِرث قلوبه ن،وا فننَّوهلًلر ذلك هلًلر، ولِ  ؛قسوًل علوى  ة العلوًلِّ ا فيو  مون محبَّومه

ْلق سال ت   العلم.   غرائُب ى يفمًل يف كالمِ حتَّ   لًلر عليلمالخه

ة ة سا كالم األِجلَّوتي ا َنتلض األدلَّ األقًلال الملجًلرً الَّ غرائب ال لم(: سالمراد  و )

 لا.إلى ُنصرَِ 
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ه جواهلين حينئٍذ أن يكًلن أهول عصورِ ه ة فال يضرت ة سكالم األهِجلَّ ا إن كان مع  األدلَّ سأمَّ 

  ذلك.
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 السَّاِدَسَة َعْشَرةَ الُغرَُّة 

  

نْ  اِن  عه ةه ْ ِن اليهمه ْيفه :  أهنَّو ُ  ¶ُحذه واله يهوْدَِيهنَّ »قه لهوى له وانُ  النَّواسِ  عه مه  اَّ إِ  فِيو ِ  يهنُْجوًل اه  ؛زه

ِذي اقٍ  يهْدُعًل الَّ اقِ   ُِدعه ُدعه ِريِق ال كه  .«غه

اهُ  سه ْيبهةه؛  ره نهاُدهُ اْ ُن أه ِي ده َْ إِ ِحيُح  سه ُرِسيه   صه ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  .يه

واِن  ُهوًله  وَُحَذْيَفُة ْبُن اِلََمابن   وُة ْ وُن اليهمه ْيفه وْيُل  -ُحذه واِن: ُحسه وُم اليهمه َْ ا وا ٍِر  - سه اْ وِن جه

 
ت
ْبِسي ارِ  -العه لِيِف األهْنصه  كْ   يُ - حه

ِ
ْبِد اهلل رِّ    نهى أه ها عه اِحِب السِّ ُب  ِصه ُيلهقَّ  سه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ وت   َه َِ

ثِينه  ِ  ثهاله ائِِن.مه السه  ده

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َرَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة  (السَّاِدَسَة َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ْيبهةه  ره نْ ) (  نَناٍد صحيٍح اْ ُن أه ِي ده واِن  عه وةه ْ وِن اليهمه ْيفه  ¶ُحذه

:  أهنَّ ُ  يهْدَِيهنَّ »قهاله لهى له انُ  النَّاسِ  عه مه ِذي اَّ إِ  فِي ِ  يهنُْجًل اه  ؛زه اقٍ  يهْدُعًل الَّ اقِ   ُِدعه ُدعه ِريِق  كه  .(«الغه

اسُرِسي ) ْرُفًلع، ا إلى النَّ  ؛(مه  أي مضاف،
ِّ
اه ) ،♀ بي ْثُبُت سه   .( من كالمِ يه

ََّ ويف األثر:  يتر ال َهغه كموا ؛ لم سيضعُف اس يقًلى دينُ النَّ  األحًلال  فننَّ  مان سانقالِب  يان 

ةٍ ُأس اس يكًلنًلن يف زمٍن أغنياقه   فالنَّ َقًلى دنياهم سَضعُف  عه َه  علويلم أزموانُ  َمرت    ثمَّ لِي 

لم ر أديوانُ يَّولم؛ فتتغه ذلوك يف ديونِ  لم  سيكوًلن مثوُل ر فيلوا أحوًلالُ لم سَتغيَّ َنق  فيلا أمًلالُ 

 .اعاتل ما كانًلا علي  من الطَّ ًلن عن حال الكمال  سَتبدَّ سينقُص 
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وْعٍف  سالمقصوًلد: اِعوالم  لم هذا زمانُ ما يتبع زمانه سر َّ  لخر يقًلى في  ديونلم  عود ضه

ََّ   دنَّ   ب.َتقلَّ  ر  ساألحًلاله يتغيَّ  مانه ال

و لااِعالم  كثرً الِفتهن؛ فننَّ وفيه:  بت على هوذه األُمَّ وب ا حتَّوَُصه كموا  العبوده  ى َجتواحه ة صه

وا متالطموة، الغريوقه  المًلُن  يجتاُح    العبود  كموا ُيحويط المواقُ  َحويطُ    فتكوًلن الِفوتهن أمًلاج،

دِّي يف البحر  سهذا مملًلرُ  الًلاَع  الغريِق   ة.بًليَّ ه يف األحاديث النَّ ِذْكرُ  الُمتهره

 ق العبودُ جاً من أمًلان الِفتهن: أن يتعلَّون أطًلاق النَّ الِفتهن  فمِ عاق ُينجي من الدت  أنَّ وفيه: 

ُر من أقدار اهلل  فنذا دعاه العبدُ  عاق؛ ألنَّ  الدت  ده    فينبغي أن ُيكثِور العبودُ  ِ  ِ  اَتعصمه  الِفتهن قه

رَّ  ▐اهلل  الفتن من دعاقِ  حاله  نِّب  ده ِقيه  غًلائله  دن ُيجه  لا.ها  سيه

  حوالٍ  عاق يف كولِّ إلوى الودت  رُ الفوتن  فالعبود ُمفتِقو له عاق حواإلوى الودت ً الحاجوة ددَّ وفيه: 

َُطمه   فويغُمض علويلم معرفوة  َلك الحاجة عند سقًل  الفتن؛ فننَّ  سَمتدت  ْلق   صائر الخه

ًه  الحقِّ  و ▐  ر ِّو   ااعتصوام  ودعاقِ للعبود إاَّ  يف َلك الفتن  فوال منجوا   أن يلديه

 ه.  ُردده سُيللمه  إلى الحقِّ 

ْلوق يف الفوتن ا ُيجودِ  ماغل  ودحًلالِ   إلى التَّ   َبحانه عن دعائِ  ساانصراُف  ي علوى الخه

ْلق يف الفوتن  فوننَّ عامَّ  صاحب  ديئ،ا  سهي حاُل    ًلن الكوالمه ُدوًلْ ته ْس اس يف الفوتن يه النَّو ة الخه

لِّ رُ    سيستكثِ سيجمعًلنه  وع بًلنو   سيغفلوًلنه سن   سُيقه اهلل  لم مون اِقبوال علوى ا  و  صوالُح مَّ

 من عبادَ .    ساِكثارِ سدعائِ 

 موا ا  تلم ادوتغله عوامَّ    سيكًلن اللالكًلن مونلم كثيوُر؛ ألنَّ اجًلن منلم قليُل فيكًلن النَّ 

ووا يف حموفووال يووَال ُمتهردِّ   ينفعو  ً الفووتن  سالقليوول موونلم ادوتغل  مووا ينفعوو  موون دعوواق اهلل دي،

 ساِقبال علي   فُحِمي من الفتن.
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ْمعه ًلاصل اليًلم؛ فما أكثر ِذْكره اس يف سَائل التَّ النَّ ساعتبِر هذا يف حال  م له هم الِفتهن  سجه

ِجله  ْيللم سره  سِذْكرهم ل . لم اهلله ة دعائِ لم فيلا  سقِلَّ خه

ًِ  يحموُل  فكم من إنسوانٍ  صوين  المرت ِّ  موريدِ الوًلطن  سالتَّ  ين  سحمايوةِ الودِّ  َويف ُنصور

و الودِّ  و   ِذْكوور العوًلراِت ه إاَّ رسر  سا َوورى يف جلوادِ ين سأهلوو  المت س يووان   قاتًلْ سنهْموور السَّ

 .فالنٍ  سفضائِح   فالنٍ  قبائِح 

وو ْطووُف أمَّ دت النت  ا عه  األصووًلل    ساِعووالمُ ▐ بِّ هووم إلووى الوورَّ فووًلس علووى اهلل  سره

ل أ ًلا ،ا من أ وًلاب رسر فلذا قليُل الًلاقية من المت  عه ْن جه ْن ينتسب إلى العلم مه    ل صار ممَّ

ا إلى ُنصرً الدِّ  رِّ المَّ  ى صوار   حتَّواألحًلالِ  من انقالِب  ين  سهذا من أع م ما صاره جسًلر،

ووْن ينتِسوو ة  أس َلووك الجريوودً قوول عوون َلووك الًلكالووة اِعالميَّووب إلووى العلووم يمووتغل  النَّ مه

ا  أس غيور ذلوك مون األحوًلال الَّ ياَيَّ السِّ  لِّل أحوداث، ف مِوة  أس ُيحه َُعوره وْمت أهول توي ا  َه ن 

 يقتلم.العلم سطر

سُهوم   ينيَعموًلن  وذلك ُنصورً الودِّ   عون يف فوالنٍ سالطَّ  ما انتصبًلا للقدح يف فالنٍ سر َّ 

 ين.ة يف ُنصرً الدِّ رعيَّ ً المَّ ُمجانِبًلن للجادَّ 

 عن العلماق. -على اختالف أهًلائلم  -هم أكثرِ  سمنمد هذا: اَتقالُل 

ها ُمًلافِقوة، حوال   لم َجودْ حاله    على طريقة العلماق  فنذا رأيته يَعم أنَّ  فكم من إنسانٍ 

وْن ينِصو و ُب العلماق  فالعلماق لم نسمع منلم مه ة  سا سلوة الفالنيَّويف أميور الدَّ    للقودِح نفسه

 ة ألنَّ سلة الفالنيَّ الدَّ  رئي ِ 
 
    على خالف َياَي

ِّ
أهْمرنا  فلوذا لوي  مون دودن أهول  مع سلي

وولم  سهووذا موون َوود ير َِ لم سا جووادَّ العلووم سا طووريقتِ   ة  سلووي  ألحوودٍ لطانيَّ الًلايووة الست

وب إلوى العلوم  دهل   سهذه األمًلر الَّ  خًلل في   سهًل محصًلرُ الدت  َُنسه تي داعت سصارت 

 ين.سالدِّ  ين هي من سجًله فساد العلمِ سالدِّ 
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ُلوم يعرفوًلن لكولِّ  فًلن  العلم  المقيمًلن على طريقةِ ا أهل العلم العارِ سأمَّ  ْن مضوى فه  مه

ر    الدِّ    حقَّ  أحدٍ  ْن أراد النَّ سيعرفًلن ما ُينصه   نفسه  ْ  لم  سليحبِ َبيله  جاً فليسلْك ين  فمه

 ما يف هذه الفتن.  سا َيَّ األمر دديدُ  فننَّ   على ذلكه 

ا فيهِضولت  رائوقه خوذسا طى يتَّ اس ُيلهبَّ  عليلم حتَّوفالنَّ  و  ًلنًلن سُيِضولت قِودد، ِضوي سأمَّ وْن ره ا مه

ْن عرف أهْمر اهلل ائبة الصَّ ريقة الصَّ  الطَّ  وْن  فوننَّ    َع يمِ  م  حقَّ سعه َّ  ▐ادقة لِمه مه

   ينجًل.ً فننَّ لذه الجادَّ  ِ  أخذه 

ووويف األثيير أيًضييا عاق الوودت  موون أصوودِق  عاق ساِلحوواح عليوو   فووننَّ دق يف الوودت : األموور  الصِّ

ا دعاقُ سأكثرِ  و الغريق؛ فننَّ  ه إلحاح، و المواقُ  ذي يموألُ الغريوق الَّ   مون   صواحبُ يدفُعو    ثومَّ فمه

 .هر دعاقه   من الغرق  سا يَال ُيكرِّ   أن ُينجيه   ر َّ يف دعائِ    يصدُق جًلفِ 

وووْن أراد أن ينجوووًل مووون هوووذه الفوووتن المتالطموووة ينبغوووي لووو  أن ُيكثِووور مووون دعووواق اهلل  فمه

▐. 

 النَّ  أكثووور دعووواقِ  أنَّ  ▲ َووولمةه  مووون حوووديث أمِّ  حسووونٍ   نَووونادٍ  سعنووود أحموووده 
ِّ
 بوووي

ُهم  »كان:  ♀ َب  َياالل    سإذا كوان هوذا أكثور «ِدينَِك  َعَلى َقْلبِي َثب ْت  ُقُلوِب لا ُمَقل 

وودِ  دعوواقِ      المًلعووًلدُ دينُوو    المحفووًلظُ موون ر ِّوو المنصووًلرُ  ♀ ووالًلحي  المءيَّ

َبووة العوواجَين القاصوورين عوون َلووك الرت  فووننَّ  ؛نيا ساآلخوورً المقامووات المحمووًلدً يف الوودت 

 ين  سا مفوَ ه  ودن ُيثهبِّوتلم علوى الودِّ  ▐ااحتيان إلوى دعواق اهلل  محتاجًلن أددَّ 

 .▐للم ًَلى اهلل 

مِ  ساألغنياقِ  سالع ماقِ  فتدييد الملًلكِ  دَّ ْلق ا يحفظُ  ينه سالُمقه   على اِنسوان دينهو من الخه

ْدره   .▐    إقبال العبد على ر ِّ ما يحف ُ  قه

ق اهلل يف ا تغاق ِحْفظ دينِ  فننَّ  ده ْن صه ِفظ اهلل   مه   .علي  دينه  ▐حه
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ْلفلوم  لم مِواَِ لم سديون ذريَّولوم ديونه  ِ  ادقين أن يحفظه اهلل على الصَّ  من إنعامِ  سيبلغُ  ن خه

و و إنَّ »لف: قال  عض السَّ و الرَّ  يحفظُ اهلل له مون  ًه ره يْ سه ه  سالودت سلودِ  سسلوده   هالح سلوده جول الصَّ

ه سلودُ    أن يكًلنه ى يبلغ من صالحِ حتَّ    يفيُض صالحه  فننَّ   اس من حًلل ِ يعني النَّ  ؛«حًلل 

 ين  صالح ذلك الًلالد.الدِّ  محفًلظه  ه  عدهُ اذي لم يهره ه الَّ سلدِ  سسلدُ 

ًٍ سأطاله  ه ينت رهُ عنده  ِب  ن المسيَّ  َعيدِ  سقد جل  ا نُ  لَّ   فلمَّ يف صال َه قوال:  م َعيدُ ا 

و   سمون معواين هوذا القوًلل: أنَّ «الً ألجلوكما أزيد يف الصَّ إنَّ »  دِ الح عنود الًلالِوفهوْيض الصَّ

نِ ُيكِسب أساده  ا  سمه د ِصْدق . ره اعتبه  ه صالح، جه ْلق سه  هذا يف أحًلال الخه

واِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصونِّ  (وَُحَذْيَفُة ْبُن اِلََمبن  ) وُة ْ وُن اليهمه ْيفه  -ُحذه

ْيُل  اِن: ُحسه ُم اليهمه َْ ا   - سه
ت
ْبِسي ا ٍِر العه ارِ  -اْ ِن جه لِيِف األهْنصه  كْ   يُ - حه

ِ
ْبِد اهلل ُب   نهى أه ها عه ُيلهقَّ سه

رِّ   اِحِب السِّ   ِصه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ثِينه  ِ  َه ثهاله ت  سه

ائِنِ مه الَِ  (.ده

ْيُل قًلل : )س اِن: ُحسه ُم اليهمه َْ ا يُل )اليمانه  أي أنَّ  ؛(سه ُب  ساَم : ُحسه قه  .( له

ارِ سقًلل : ) لِيِف األهْنصه ًٍ  أي ِحْلفه  ؛(حه ْبُ  ى النتصرً  فووعل معاهد مون قبائول  ( قبيلوةُ )عه

 العرب.

وورِّ سقًللوو : ) وواِحِب السِّ ووُب  ِصه قَّ ُيله  النَّ  أي َوورِّ  ؛(سه
ِّ
 ؛ فقوود كووان النَّ ♀ بووي

ت
 بووي

  علوى ذلوك  فكوان ي إلوى غيوره  سيسوتدمنُ ما ا يًلحِ  ُيًلحي إلي  من القًللِ  ♀

 النَّ  َرِّ  صاحبه 
ِّ
 .♀ بي
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 وفَّقـُه اهلُل:قاَل امُلَصنُِّف 

 َعْشَرةَ  السَّاِبَعةَ الُغرَُّة 

  

نْ  ٍر  عه َِ ا اِر ْ ِن يه مَّ :  أهنَّ ُ  ¶عه ُث »قهاله نْ  ثهاله ُلنَّ  مه عه مه عه  جه مه انه  جه يمه
ِِ اُف  :ا ْنصه ِِ  مِنْ  ا

ِِ سه   نهْفِسكه  اُق ا ْقتهارِ  مِنه  ْنفه ِِ مِ  سه هْذُل   ا اله مِ  السَّ اله  .«لِْلعه

اهُ  سه ُد فِي  ره انِ »أهْحمه يمه
ِِ ْيبهةه؛   «ا اْ ُن أه ِي ده نهاُدهُ سه َْ إِ ِحيُح  سه وا صه سم، َُ ْج اِريت مه ُ  الُبخه قه لَّ عه   سه

ُرِسيه  ِِ    ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  .يه

بُر ْبُن يَبس    سٍم  يُ  ُهًله  َوَعمَّ َُ ْخو وًْللهى  هنِوي مه ت  مه
نِْسوي امٍِر العه ِر ْ ِن عه

َِ ا اُر ْ ُن يه مَّ نهوى أه هوا كْ عه

يَِّب    يهْق هانِ ال يِِّب الُمطه ُب  ِالطَّ ُيلهقَّ  سه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي وِة  َه قَّ اِحي الرَّ ينه مِوْن نهوًله ثِينه فِي ِصفِّ ثهاله ْبٍع سه َه

ةه   . ُِسًلِريه

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َرَة السَّاِبَعَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة (َعشـْ  مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ُد فِي  ره انِ »أهْحمه يمه
ِِ ْيبهةه   «ا اْ ُن أه ِي ده نْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ سه اِر  عه مَّ عه

ٍر  َِ ا :  أهنَّ ُ  ¶ْ ِن يه ُث »قهاله ونْ  ثهواله ُلونَّ  مه عه مه وعه  جه مه وانه  جه يمه
ِِ واُف  :ا ْنصه ِِ   نهْفِسوكه  مِونْ  ا

ِِ سه  اُق ا ْقتهارِ  مِنه  ْنفه ِِ مِ  سه هْذُل   ا اله مِ  السَّ اله    .(«لِْلعه

ا  ِوِ   ) سم، َُ ْج اِريت مه ُ  الُبخه قه لَّ عه ُرِسيه سه وا سه ْرُفًلع، ا إلوى النَّ ؛ (مه  أي مضواف،
ِّ
، ♀ بوي

ْثُبُت ) اه يه  عن .( سه

ٍب   يان أنَّ ويف األثر:   .اِيمان ذس ُدعه
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و س هوْذله  مون اِقتوارِ  مون الونَّْف  ساِنفواقه  اِنصوافه  أنَّ وفيه أيًضيا:  الم مون ُدوعهب السَّ

 اِيمان.

 من اِيمان؛ فالمذكًلرات أعماُل. العمله  أنَّ وفيه: 

 .قهْدرها يف اِيمانِ    ساختالُف األعمالِ  َهفاُست مراَِب وفيه: 

 .ُ  يَيد سينقُ  اِيمانه  أنَّ وفيه: 

ووع المووذكًلراِت  مه ووْن جه وو ه  فمه ووْن نهقه ووع اِيمووان  سمه مه وو جه وو   موونلنَّ ح ت وو  ح ت   موون نهقه

 .اِيمانِ 

ْمع هذه الخصال لْليمان. م جماعةُ سقد َكلَّ   يف سج  جه

ْن ل  كالُم يف غير م نَّ سمِ  ا يف  يوان  ؛ فننَّ «زاد المعاد»م يف ت : ا ن القيِّ ن أحسن مه ل  كالم،

ْمع هءاق الخصال الثَّ   .الث اِيمانه سج  جه

و ؛ فننَّ الغًلامضس يان معنى هذا األثر من  الث هوءاق الوثَّ  ى  و  كوًلنُ ما ذكورسه ا يتجلَّ

وره أهول العلوم فيو  علوى موا سقفنوا  م أحسونُ كان كالم ا ن القويِّ    سإنْ اِيمانه  َجمعُ  كه موا ذه

 علي .

ره ا ن القيِّ سهذا الكالم الَّ  كه ْموع كوالم « زاد المعواد»م يف ذي ذه وا يونلض إلوى جه ِق ، ُينهبِّو  يه

و ُ يِّنهوت معواين كثيورٍ ة بًليَّواألحاديوث النَّ    فننَّ األحبار يف معاين اآلثارِ  ا اآلثوار فوال منلوا  سأمَّ

ْن قامه  َكاد َجدُ  كثيرين  ياُن حسُن لآلثار  د يف كالم جماعةٍ ًلجه معانيلا  سيُ  ب،ا لبيانِ منتِص  مه

م  القيِّ    سصاحب  ا نُ ة الحفيدُ لم ا ن َيميَّ سأحسنِ  ن أكثرهم مقاا، حا ة  مِ ردً عن الصَّ الًلا

 .رجٍب  سأ ًل الفرن ا نُ 

ْمع معاين اآلثار  ض إلى جه ْن نهله  خيرٍ   نهْمرِ  ينلُض  - الثةسلًل اقتصر على هءاق الثَّ  -فمه

 .  المسلمًلنه يحتاُج  كثيرٍ 
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علوى  اِيمان مقسوًلمُ  الث جمعت اِيمان ألنَّ هءاق الثَّ  أنَّ  - ساهلل أعلم - سهلر لي

  :سان سالجًلارحالقلب ساللِّ 

  : القلب.فاِنصاف محلت 

  : الجًلارح؛ فلًل  هْذُل  اليد.محلت  ساِنفاُق 

 سان. : اللِّ الم محلت سالسَّ 

وع موًلارده  ذي ي لر لي أنَّ فالَّ  مه سوان  الثوة؛ سهوي: القلوب  ساللِّ اِيموان الثَّ  هذا األثر جه

 سالجًلارح.

وو مَّ ووْن كه ُموول إيماُنوو ل هووذه المووًلارده فمه ا كه وو الموودمًلر  وو  دوورع، وو ه ح ت ووْن نهقه     يف قلبِوو   سمه

 .   ساهلل أعلمُ نهقه  إيمانُ    من ُمًلجبات اِيمانِ جًلارحِ   سسلسانِ 

   . عليلا  سُيِقرَّ   الحقِّ  العبدُ  اِنصاف من النَّْف ؛  دن يقًلله  َع يمُ وفيه: 

 : اافتقار.هو فاإلقتارُ ة؛ مع الِقلَّ  َع يم اِنفاِق وفيه: 

ْن عرفته   ؛الم س هثت السَّ  م؛ أي نهْمرُ الم للعاله َع يم  هْذل السَّ وفيه:  لِّم على مه َُسه ْن   دن  سمه

 .ْف لم َعرِ 

بُر ْبُن يَبس   ) وامٍِر قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّف: ) ( َوَعمَّ ِر ْ وِن عه َِ ا اُر ْ ُن يه مَّ عه

سٍم  يُ  َُ ْخ ًْللهى  هنِي مه ت  مه
نِْسي يَِّب    نهى أه ها اليهْق هانِ كْ العه يِِّب الُمطه ُب  ِالطَّ ُيلهقَّ  سه

ه
نهةه  ًَُُلفِّي وْبٍع  َه َه

ةه  ِة  ُِسًلِريه قَّ اِحي الرَّ ينه مِْن نهًله ثِينه فِي ِصفِّ ثهاله  (.سه

سمٍ سقًلل : ) َُ ْخو وًْللهى  هنِوي مه ْيشٍ  ؛(مه يف  أي ه للوم ساُق ِحلوٍف؛  سساوُ هوم  هْطوُن مون ُقوره

م ن يرُ   ه.النتصرً  سَقدَّ

 قال: اليهقه ان.فال يُ ( هًل  سكًلن القاف  نهى أه ها اليهْق هانِ كْ يُ سقًلل : )
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 .(1) ( هي  تاٍق مر ًلطة يف اللتغة الفصيحة ُِسًلِريهةه سقًلل : )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ثموانٍ   َونة رجوٍب مون دولر  الثَّالث سالعمورينليلة الخمي     سكان ذه ٰلِكه الثَّاينإلى هنا َوموام الومجل  ( 1)

  سثالثين  عد األر عموائة ساأللف.
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِمَنَة َعْشَرَةالُغرَُّة 

  

نْ  اِق  عه ْرده :  أهنَّ ُ  ◙أه ِي الدَّ ًْلاه »قهاله ى  ُمطها ُ  ُدح  : النَّاُس  حه له صه  ُث ثهاله  له ًل، هه   ُمتَّبهوعُ  سه

اُب  إِْعجه ْأٍي  ِذي ُكلِّ  سه ْأيِ ِ  ره  .« ِره

اهُ  سه ا فِي  ره ُهمه اُسده كِاله أهُ ًل ده ُد سه ْهدِ »أهْحمه َت ده  - «ال هْحمه
ِ
ْفُظ أل اللَّ نهاُدهُ ؛ - سه َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

رَْدا    بُااو اِلَّ
َ
   ُهووًله  َوأ

ت
ِجوي ره َْ وواِريت الخه ووْيٍ  األهْنصه ْيووِد ْ وِن قه ْيِمُر ْ ووُن زه ْمووُلًلرُ ُعوًله    ُِكنْيهتِوو ِ  مه

   ُ ُب له قه ْيِمُر له ُعًله امُِر  سه ُمُ  عه َْ : ا قِيله ِة  سه ِذِه األُمَّ كِيِم هه ُب  ِحه ُيلهقَّ  سه
ه
وِة فِو ًَُُلفِّي فه اِخوِر ِخاله ي أهسه

انه  لِكه  - ُعْثمه ا ه  هْعده ذه قِيله عه اِم.  - سه ْمِق المَّ   ِِدمه

 

│ 
 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

َرَةالثَّاِمَنـَة  الُغرََّةالمصنِّف سفَّق  اهلل ) ذكر وحا ة  (َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ا فِي  ره ُهمه اُسده كِاله أهُ ًل ده ُد سه ْهدِ »أهْحمه َت ونْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ «ال أه ِوي  عه

اِق  ْرده :  أهنَّ ُ  ◙الدَّ ًْلاه »قهاله ى  ُمطها ُ  ُدح  : النَّاُس  حه له صه  ُث ثهاله  له ًل، هه واُب   ُمتَّبهوعُ  سه إِْعجه  سه

ْأٍي  ِذي ُكلِّ  ْأيِ ِ  ره ده )  (« ِره هْحمه
ِ
ْفُظ أل اللَّ  .(سه

َس إلوى أحموده سأ وي داسده  م أنَّ سَقدَّ  سُهموا  - يف غيور كتا ْيلموا الممولًلرْين كوانه إذا  العه

نن»لْلمام أحمد  س« المسند» وب َقييودُ  - للحافظ أ وي داسد« الست جه كواألثر الموذكًلر ؛ هسه

َت »  عندهما يف كتاب هنا؛ فننَّ  ده )  «هدال هْحمه
ِ
ْفُظ أل اللَّ  .(سه
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ووُلحه موون دوويقٍ  للفسوواد أَووبا ،ا؛ فووننَّ   وودنَّ  : اِعووالمُ ويف األثيير ً،  يعرتيوو  الفسووادُ  مووا صه َووار

لوا  ِ  لوا َصولح فيكوًلن فيلوا أموًلرُ  ِ  أموًلرُ  ه  فكما يكوًلن يف األدوياقِ  دَباٍب أسجبهت فساده 

 .َفسدُ 

لول  : أنَّ وفيه أيًضا ف مًلاقوع الخه وره َُعين علوى اِصوالح؛ فهموْن عه معرفة أَباب الفساد 

ُمِعينوة، لو  علوى  كانت َلوك المعرفوةُ   يقه المَّ  تي متى ُخًللِطهت أهفسدِت   الَّ عه ه سمنا ِ سمًلارده 

ى توي متهو العوارف  ِعلهللوم الَّ إاَّ  اسِ   سالنَّون مون إصوالح نفِسوَحقيق اِصالح  فال يتمكَّ 

ت  ِ  ذه ت فيلم سأهخه دسا  ِ فهمه  لا.لم فهسه

فووًلس النت  ؛ فووننَّ فووًلس سالقلووًلبه ُمًلِجبووات الفسوواد مووا ُيفِسوود النت  مِووْن أع وومِ  أنَّ وفيييه: 

وودِت  إذا فسوودْت  سالقلووًلبه    فوواعرتى الفسوواد سالنَّْسووُل  ساألعووراُض  ساألمووًلاُل  األديووانُ  فهسه

ً، ممَّ  ا كثير وْن أراد أن يسولمه ا ُأمِرنا  ِحْف ِوسجًله، ُ وم مون أهْمورِ     فمه     سمالِوه يف دينِولو  موا عه

ب علي  أن يعتني  ِِحْفظ نهفِس   سنهْسلِ سِعْرِض  جه  ا ُيفِسدها.  ممَّ   سه

 المطا . حت مِْن الُمْفِسدات: المت  أنَّ وفيه: 

ح    تي َقًلم يف النَّْف .ً المنع الَّ ِددَّ هو:  والش 

لا فننَّ  نْوع موا يعُ وم عنوده   مون محبَّو ما يجد المرق يف نفِس   من أخالق النَّْف  ُدحت ه؛ ة مه

و ً، يمنوع ماله وفلًل َار ً، يمنوع ِعلمه و   سَوار ً، يمنوع جاهه وحِّ    سَوار ًُ متعودِّ   ؛ فُمتعلَّقوات المت   د

 ً المنع يف النَّف .ة من ِددَّ يطانيَّ ة المَّ فسانيَّ ً النَّ سجًلد هذه القًلَّ لا: سِجماعُ 

ا ألمرِ  :العبده  هاسيبلغ من ِع هم إفسادِ  ا للا  ُمنقاد، مُة فيو   أن يكًلن ُمطيع، ها  فلي ُمتحكِّ

 حاكِمُة علي .

ا: اللًلى الُمتَّبهع. أنَّ وفيه:   من أَباب الفساد أيض،

 لا ل .يق  سدلًلَُ ا المَّ لتُ محبَّ وهوى الن ْفس هو: 



78 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
عوا داعِ    سَميُل   سَمتلي ِ فلي َحبت  وا لللوًلى  يلوا أجوابه إليو   فونذا ده العبود  سصوار َا ع،

  .ذي يجًلل يف نهفِس الَّ 

  -   لو أي اَتحسوانُ  -  رأيو  ذي رْأٍي  كولِّ  إعجاُب : من أَباب الفسادِ  أنَّ وفيه أيًضا: 

َُبدي  نهْفُس   على غيره  فيكًلن المرق ُمستحِسن،ا سَقديمُ  يف  حات  سما يجًلُل ره   من الُمقته ما 

ا لنفِس  أي  ودائل القورلن    سلًل ُنًلِز  ذلوك الورَّ خاطره من الًلاردات  فلًل ُيعه ِّملا َع يم،

نَّ  ْلق يف إعجا ِوة  حتَّ لف ساألهِجلَّ ة سما كان علي  السَّ سالست    رْأيو  ى يبلغ من حال  عض الخه

ُردَّ  نن سالمَّ  أن يه   .  النتفرً منلا إعجا ،ا  ذي رْأيِ رائع  فيقع يف نهْفِس الست

ً،   من َلطانِ خلت سيطلب من مسالك التَّ  ا ُمفِسد ليل يف هذا الودَّ  ؛ كدن يقًلل: إنَّ لا ُدبهل،

يَُّد  حالٍ هذا الدَّ  لخر  أس يقًلل: إنَّ  سنحن يف زمنٍ  زمنٍ  إلوى   أخرى سنحن يف حالٍ  ليل ُمقه

به  المُ  بِّسة الَّ غير ذلك من المت  ر  علي .لا َلطان المَّ تي يدفع  ِ له

ا سراق رْأي  سإعجا ،ا   . كلت  ْير، َه  ذلك 

مت هءاق الثَّ وفيه:  حت  :الثذه ْأي المت  .  ساللًلى  سإعجاب المرق  ره

َه ِدوودَّ وفيييه أيًضييا:  ْلووق إلووى  ووً حاجووة الخه َِ لووا لا  سمالح تِ لم سإصووالحِ لووذيب نفًل

بة. َه   الُمحا

َهْخفه تي َتسلَّ فسدات الَّ هذه المُ  فننَّ  فلة  فالمرقُ ل إلى النَّْف   ول عون نفِسو ى  الغه فه   إذا غه

ْت  ووره   دسامُ منلووا إاَّ  الوونَّفه  يف البوودن  سا ُينِجووي العبووده  هووذه الُمْفِسوودات فيلووا كجريووانِ  جه

بة. َه  الُمحا

ب فيلا العبدُ  : َاعةُ ô لِف اعات المحمًلدً عند السَّ سكان من السَّ  َِ و ُيحا    نفسه

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ قوووًلل اهلل َعوووالى:  عموووال، 
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لا  دسام المحاَبة  لِما فيلا من ِحْفوظ الونَّف  سإصوالحِ    فالعبد مدمًلرُ [18]الحمر: ﴾ٹ 

َه  ْفع الِعلل سالًلاردات الُمسِقمة عنلا.لذيب أخالقِ س  لا  سده

رَْدا   ) بُو اِلَّ
َ
ْيوِد ْ وِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصونِّ  ◙ (َوأ ْيِمُر ْ وُن زه ُعوًله

  
ت
ِجوي ره َْ واِريت الخه ْيٍ  األهْنصه ْموُلًلرُ قه وُمُ     ُِكنْيهتِو ِ  مه َْ : ا قِيوله وِة  سه وِذِه األُمَّ كِويِم هه وُب  ِحه قَّ ُيله سه

وُ    وُب له قه ْيِمُر له ُعوًله وامُِر  سه  عه
ه
ووًُلفِّي ووانه فِو َُ وِة ُعْثمه فه اِخوِر ِخاله لِووكه  - ي أهسه وا ه  هْعوده ذه قِيوله عه   - سه

امِ  ْمِق المَّ  .( ِِدمه

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه  .ًٍ م ن يره غير مرَّ ( َقدَّ األهْنصه

ْمُلًلرُ سقًلل : ) لهبت علي   حتَّ  ؛( ُِكنْيهتِ ِ  مه ف إاَّ أي غه  لا.  ِ ى ا ُيعره

ةِ سقًلل : ) ِذِه األُمَّ كِيِم هه ُب  ِحه ُيلهقَّ دَّ  ؛(سه قه وبهق  د  و  المحواذاً هذا القيود ُيورا م أنَّ َه َه وْن  لمه

أس غير ذلوك   أس )أمين هذه األمة( أس )فقيللا(  )خليل هذه األمة( أس )إ راهيملا( فلقب

د  ِ  ؛من األلقاب دَّ قب لِ لذا اللَّ لا محاذاً المذكًلر  ِ ُيقصه َهقه ْن   الفة.م  يف األمم السَّ مه

ُب له ُ سقًلل : ) قه ْيِمُر له ُعًله امُِر  سه ُمُ  عه َْ : ا قِيله مر( يف يْ ًله ثاٍن لو   سهوًل )ُعو  ِلهقٍب  إعالمُ  ؛(سه

وب )ُعوًله (  سأنَّواَوم  )عوامرُ  من أهل العلم  يذهبًلن إلى أنَّ  جماعةٍ  قًللِ  سهوًل   ر(مِ يْ   ُيلهقَّ

ا اَم .َصغير )عامرٍ   ( َمليح،
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 التَّاِسَعَة َعْشَرَةالُغرَُّة 

  

وونْ  وواِريِّ البهووْدِريِّ  عه ْسووُعًلٍد األهْنصه :  أهنَّوو ُ  ◙أه ِووي مه وواله سِم »قه َُ ُلوو   سه
ِ
ى اهلل ووْيُكْم  ِتهْقووًله له عه

ووٍد  مَّ وِة ُمحه اعه مه ووٍد ♀جه مَّ ووةه ُمحه اعه مه وعه جه ووْن يهْجمه ووالى له َهعه ونِنَّ اهلله   ♀  فه

  
ِ
ى اهلل ووْيُكْم  ِتهْقووًله له عه   سه

ِ
نه فِووي ِديووِن اهلل ووًلت التَّله وواُكْم سه إِيَّ اِحووُد  سه  سه

ِ
إِنَّ ِديوونه اهلل ٍة  سه له وواله لهووى ضه عه

ْستهِريحه  هر   تَّى يه اْصبُِرسا حه احه مِْن فهاِجرٍ سه ُيْستهره  .«  سه

اهُ  سه اكُِم  ره وْرِط ُمْسولِمٍ  -الحه لهى ده ُ  عه حه حَّ صه ونهادُ ؛ - سه َْ إِ وِحيُح  هُ سه ُرِسيه   صه وا سه ْرُفًلع، اه  مه  سه

ْثُبُت   .يه

نَْصاابر يُّ اَيااْدر يُّ 
َ
بُااو َمْسااُعود  األ

َ
وواِريت  ُهووًله  َوأ بهووةه األهْنصه ْعله ْمووِرس اْ ووِن ثه ُعْقبهووُة ْ ووُن عه

  
ت
ِجي ره َْ ْمُلًلرُ الخه وُ      ُِكنْيهتِ ِ  مه وُب له قه البهوْدِريت له  سه

ه
وًُلفِّي ْبوله األهْر هِعوينه  َُ ُهوًله قه ا  سه هه قِيهوله  هْعوده سه

ِدينهِة. قِيله  ِالمه ِة سه ِقيله  ِالُكًلفه ًْلَِِ  فه ًْلِضِع مه اْخُتلِفه فِي مه ِحيُح  سه  الصَّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

قو  اهلل ) ذكر َرَة الُغرََّةالمصنِّف سفَّ وحا ة  (التَّاِسَعَة َعشـْ مون الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ )سهوًل موا  الُمجه سه واكُِم  ره وْرِط ُمْسولِمٍ  -الحه لهوى ده ُ  عه حه وحَّ صه ونهاُدهُ ؛ - سه َْ إِ وِحيُح  سه ( صه

وونْ ) وواِريِّ البهووْدِريِّ  عه ْسووُعًلٍد األهْنصه :  أهنَّوو ُ  ◙أه ِووي مه وواله سِم »قه َُ ُلوو   سه
ِ
ى اهلل ووْيُكْم  ِتهْقووًله له عه

ووٍد  مَّ وِة ُمحه اعه مه ووٍد ♀جه مَّ ووةه ُمحه اعه مه وعه جه ووْن يهْجمه ووالى له َهعه ونِنَّ اهلله   ♀  فه
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ِ
ى اهلل ووْيُكْم  ِتهْقووًله له عه   سه

ِ
نه فِووي ِديووِن اهلل ووًلت التَّله وواُكْم سه إِيَّ اِحووُد  سه  سه

ِ
إِنَّ ِديوونه اهلل ٍة  سه له وواله لهووى ضه عه

ْستهِريحه  هر   تَّى يه اْصبُِرسا حه احه مِْن فهاِجرٍ سه ُيْستهره  .(«  سه

 .«حيحينالمستدرك على الصَّ »العَس إلى الحاكم يراد    كتا    إطالقه  أنَّ  مسَقدَّ 

ا ُرِسيه سالحديث المذكًلر ) ْرُفًلع، ا إلى النَّ  ؛(مه  أي مضاف،
ِّ
اه   )♀ بي ْثُبوُت  سه ( يه

 .♀من كالم   عن   فال يصحت 

 : األمر  تقًلى اهلل.ويف األثر المذكور

َِّ  قوى( هي:أصل )الت   م أ   وتقد   َِّ  العبد سقايوة، خاذ ا بوا  خطواب  ينو  س وين موا يخمواه  ا

 ر .المَّ 

 .ى خاص  المقصًلد هنا: َقًلاه يف معن،  أنَّ ن ُيبيِّ    ؒلا يف كالم األمر  ِ  سَكرار

 قًلى يف لَسم الجماعة.التَّ  :ًع فالمأمور به أو  

 اعة.قًلى يف لَسم الطَّ : التَّ والمأمور به ثانًيا

ْيُكْم »  قال: )فننَّ  له  عه
ِ
ى اهلل ر لَسم الجماعة ثمَّ   (« ِتهْقًله كه قوًلى يف ؛ فلًل لمُِر  مالح ة التَّ ذه

 لَسم الجماعة.

احه »قًلى ثانية، فقال: )أعاد التَّ  ثمَّ  ُيْستهره ْستهِريحه  هُر  سه تَّى يه اْصبُِرسا حه   سه
ِ
ى اهلل ْيُكْم  ِتهْقًله له عه سه

 أي الَمًلا َقًلى اهلل يف طاعة ُأمرائكم. ؛(«مِْن فهاِجرٍ 

واألمر  لَسم الجماعة؛ سُهم روسس النَّووفيه:  د المتبوًلعين  ْقوسالعه  لِّ اس مون أهول الحه

ْرح سَقدَّ   سغيره.« العرسً الًلثقى»م  يان ذلك يف ده

 والجماعة المأمور بلزومها نوعا :

وأحدهما:  ى يهوِرث اهلُل حتَّو ♀مون زمنو   ًُ ة الممتودَّ جماعوة المسولمين العامَّ

ْن عليله   لا اِجما .ق  ِ تي يتعلَّ الَّ  ا  سهياألرض سمه
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َُالِزم اِجما ه ة يف زماٍن أس مكانٍ جماعة المسلمين الخاصَّ واآلخر:    فقد َنعقد   سا 

ل عنلم إجما ُ  سمكانٍ  المسلمين يف زمانٍ  جماعةُ   من مسائل العلم. يف ديقٍ  سا ُينقه

وة على ضاللةٍ نهْفي اجتما  هذه األمَّ وفيه أيًضا:  لوا  سهوذا يف دينِ  فًلهوةُ ة مح؛ فلذه األمَّ

 .يف دينلا ا َجتمع على ضاللةٍ  ة محفًلهةُ ًلن  )الِعصمة(  فاألُمَّ ذي يسمت الحفظ هًل الَّ 

و وره يف قلبو  عه َّ قه سه ْن سعى هذا األصول سه  م عمول المسولمين  فوال يلجوم علوى دويقٍ سمه

ى    العمل حتَّ  ره وا غيور قوديمٍ  نه ى يتبيَّ جه وُدث العمول سلوم   إذا   فننَّول  كًلن العمول حادث، حه

ا فننَّ  وللغلط  أمَّ    محل  يكن قديم، مون  علوى أهْمورٍ  طًليلوةٍ  ًٍ يف ُمودَّ  ة قرن،وا  عود قورنٍ ا َتاُ ع األمَّ

لو  اهلل لا الَّ هذا هًل دينُ  أمًلر دينلا فننَّ  عه  علوى دليولٍ  العبودُ  للوا  سإن لوم يقوِف  ذي جه

نَّ  خاص   ة يًلجد يف طبقات األُمَّ  ؛خرب،ا سطلب،ا ينيف أحكام الدِّ  ة  سهذا كثيرُ من القرلن سالست

نهاقل َه ب،واما َداسلًله س له ورب،ا أس طه نو   خصًلصو  يف القورلن ا َجود موا ُيبيِّ  ثومَّ   ًله سعملًلا  و  خه

نَّ   ة.سالست

يَّد( يف األيَّويف ذلك هًل: )التَّ  سأدلر ديقٍ    نوة لو  يف العيودينام المعيَّ كبير الُمطلق سالُمقه

نَّ   سا يُ ╚حا ة عن  عض الصَّ  لثارُ فغاية ما ُيرسى يف هذا:  ة ما ًلجد يف القرلن سالست

 ن هذه العبادً  خصًلصلا.ُيبيِّ 

ْتح الباري»من  (العيدينكتاب )يف  سأدار إلى هذا المعنى ا ن رجٍب   «.فه

 ة نوعا :وهذه الوحداني  ين؛ ة الدِّ حدانيَّ َحقيق سه وفيه أيًضا: 

ا؛ سهي  ةُ عامَّ  ةُ حدانيَّ سه أحدهما:   .ًلحيدالتَّ يف دين األنبياق جميع،

وو ةُ حدانيَّووسه واآلخيير:  وويف الوودِّ  ةُ خاصَّ ووين الَّ ؛ فوودين اهلل ♀ دُ ذي ُ ِعووث  وو  محمَّ

د ة هًل المدمًلر  و  يف لخرهوا؛ فوال يتجودَّ يف صدر األُمَّ  ♀ دُ ذي ُ ِعث    محمَّ الَّ 

ل( ينه ى هذا: )الدِّ ل  سُيسمَّ ين األسَّ للا يف دينلا ما لم يكن من الدِّ  ََّ  .الُمنه
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 :اس ثلثة أنواع  يت الواقع يف الن  الد   فإ   

ل.الدِّ أحدها:  ََّ  ين الُمنه

 ل.ين الُمءسَّ الدِّ وثانيها: 

ل.الدِّ وثالثها:   ين الُمبهدَّ

ر هذا جماعةُ  كه  م.أ ًل عبد اهلل ا ن القيِّ  ة الحفيد  سصاحب ؛ منلم: ا ن َيميَّ ذه

يف هوفالد    .♀ًَلل ُ ِعث    الرَّ : ما يت الُمنَز 

يف هو: والد   ْن َدهسَّ ما َدسَّ يت المؤو   موا ُ ِعوث  و  النَّ  اس يفل  من النَّ ل  مه
ت
  ♀ بوي

لًله على أدياقه  مه  غلطًلا فيلا. فحه

يف فهوا الد  وأم   نِ يت الُمَبد  وب  إلوى النَّ اختاره مِن النَّ  :ما اختاره مه ل  دين،ا  سنهسه عه  اس سجه
ِّ
 بوي

 الثة.  سهًل أرذل هذه الثَّ لة    َنَيال، سَدسيال، الصِّ    سهًل مقطًل ُ ♀

يفوال بد مأمور بأ  يلزم الد   وره؛  ◙   سهوًل مقصوًلد أ وي مسوعًلدٍ يت الُمنَز  كه مموا ذه

 »  قال: )فننَّ 
ِ
نه فِوي ِديوِن اهلل التَّلهوًلت إِيَّاُكْم سه اِحُد  سه  سه

ِ
إِنَّ ِدينه اهلل ين أي الخورسن عون الودِّ  ؛(«سه

ل إلى ََّ  غيره. الُمنه

ن يف الوودِّ التَّ وفييه أيًضييا:  ووًلت حوذير موون التَّلهوًلت لتوب سالتَّحه ييل فيو ؛ ين  سهووًل التَّقه  ه مييذمومُ فإن 

  .، مشؤوم المنتهىىبتَد المُ 

َهوْركُ  : الخصوًلماُت يت هيو  يف اليد  الت َليو   أُ فمبتد   التسوليم ألهْمور اهلل سأهْمور رَوًللِ  فيو   س

ل دينه ♀ عه ْن جه  ن عبد العَيَ  قال  عمرُ  ؛لنقت للخصًلمات أكثر التَّ    ُعرضة،   فمه

 سغيره.



84 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
يي ووا ُمنتهيياه فهييو: وأم   خعووالنَّ  قووال إ ووراهيمُ   سدينوو  ▐يف اهلل  كت المَّ

ت
:  ؒي

و .«القلًلب يف اهلل  ين من دكِّ ن يف الدِّ لًلت كانًلا يرسن التَّ »   «اِ انوة»ة يف رساه ا ن  طَّ

كت العبد يف اهلل   سدين .فينمد من هذا ده

يِّرات الَّ  نحراز دينِ  سالعبد مدمًلرُ     ألًلان،ا.  فتجعل دينه تي َكتسحُ   من الُمغه

  الًلاقووع حينئووٍذ  ووال  رهووانٍ  :هييو والمييذمومُ 
 
ووالتَّ  ؛ فووننَّ دوورعي وود ل قوود يقووع  لكنَّوونقت   ُيحمه

وو   ُمًلِجبوو  المَّ
ِّ
 سُ رهانِوو رعي

ِّ
وو  المرعووي ة يف اخووتالف   سهووًل الًلاقووع موون جماعووٍة موون األئمَّ

وأقًلالِ   لم يف مسوائل العلوم  سأدولرهم: المَّ
ت
وافعي  ؛ فالمَّ

ت
و  ؒافعي ا كوان يف العوراق لمَّ

و كان ل  ما كان من القًلل يف الِعلم  ثمَّ  وًلَّ لمَّ َهحه يَّو ل إلوى مصوره ا  ودَّ ر قًللو  يف مسوائله َهغه ها   عه

 .  سقيل: أكثره   سقيل: أقلَّ رً مسدلة، عْم  ة َبعه افعيَّ  عض المَّ 

ل القوًلل يف المسوائل لوي ه  أنَّ والمقصود:  وًلت َهحه مون جون   ما سقع من  هًل أس غيره مِْن 

ن يف الدِّ  مَّ ين الَّ التَّلهًلت  ة.رعية  سالرباهين المرعيَّ ائل المَّ لف  فُمًلِجب : الدَّ   السَّ ذي ذه

  .ل يف القًلل يف مسائلِ نقت اَخ يف العلم ا ُيكثِر التَّ فالرَّ ؛ ت : قِلَّ وعلمة هذا

ويت ف لمتيهالت ليو  يف اليد  ا وأم   َُ ً، : كثر ً، مون الودِّ    يف أصوًلٍل ع يموةٍ   سكًلُنو  َوار ين َوار

 أخرى.

ودَّ كثر من  فتجودُ ذي يُ فذلك الَّ  تهجه   فلوًل سأدوياقُ  أدوياقُ  مسودلةٍ  د لو  مون القوًلل يف كولِّ ه يه

نُ  ْن يقع من  ذلك يف مسائله    سن يرُ يف دينِ  ُمتهلهًلة فلوًل يكوًلن ين  مون أصوًلل الودِّ  ع يمةٍ  ه مه

  ين سمسوائله الودِّ  أصوًلله  أنَّ    سا ريوبه لخور يف زمونٍ    سيكًلن على قًللٍ يف زمنٍ  على قًللٍ 

 ر فيلا.غيت ن سالتَّ لًلت د سالتَّ جدت التَّ  ا َقبُل  الع امه 

ه من األمراق.لطان  سالصَّ األمر  لَسم طاعة الست وفيه أيًضا:   رب على ما ُيكره
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ى»فقًلل : ) ْيُكْم  ِتهْقًله له عه   سه
ِ
اْصبُِرسااهلل ًُ «  سه اعوة الطَّ  العبودُ  إلوى هوذا؛ أن يلوَمه  ( هوًل إدوار

 
ِّ
 ه.  من أميرِ على ما يكرهُ  سأن يصربه هِ أهْمرِ  لًللي

  رب هًل ُحكمُ سهذا األمر  الصَّ 
 
لِّمٍ ذ    لِخُذ  ُحكم المَّ ؛ فاآلِخ درعي ر  ر   غير ُمسه وده  القه

ْن يَعمُ كما يَعمُ  ْرُك للُمبادرً  مه َه ْلِق  ساِصالح  سا انَساقُ     سا هًل  سُ ْعُد عن  عن الخه

و خًلل يف مضايقلم   ل هًل احتكامُ الدت  ر    المَّ وإلى ما أهمه ه مون ر  مون الصَّ رب علوى موا ُيكوره

 األمراق.

ونِ  للمءمنين خيرُ  ♀اهلل سرًَلل   ًُ سِخيره  اختوار هوذا يف َلوك  من رأيلم؛ فمه

دل عن  إلى غيره الُملِمَّ  ْن عه لِم  سمه َه   .نهِدمات 

لُ على النت  رب أثقل ديقٍ سالصَّ  إلى أهْموٍر يطلبًلنو   ة، اس كافَّ النَّ  له فه   إذا انجه فًلس  سيع م ثِقه

ْبُس أس دنيا  فننَّ  يف دينٍ   ر .لا على مراد المَّ   يثقل حينئٍذ على النَّْف  حه

َِ  ♀ادق المصدسق ر هذا يف خرب الصَّ ساعتبِ  و عن الكن ور الع ويم الَّ ذي ُيحسه

 ى يفنووى موون المائووة )َسووعةُ اس يقتتلووًلن عليوو   حتَّووالنَّوو ه  وودنَّ   سإخبووارِ راِت الُفوو لوورعنوو  نه 

 .سَسعًلن( رجال، 

 فسيكًلن هذا القتوال سالفنواق موع خورب النَّ 
ِّ
ا منو ؛ ألنَّ  ♀ بوي   ًلقًلعو  َحوذير،

وْب  نفِسو طادت العقًلل  سلم يقدرِ  الفتنُ  ِت فًلس إذا ادللمَّ النت    علوى موراد العبد على حه

لِمه ر  المَّ  ا ا يقودر  يعلومُ  امورئٍ  مونِ  العمل     فكومْ  يق غيرُ العلم  المَّ     فننَّ سلًل عه أموًلر،

رَّ  لا: هذا األصُل لا  سمن جملتِ على العمل  ِ   ر .ر يف المَّ الُمقه

ا. كًلن في  سيضر ًلن في  طرائقه اس يتلًلَّ   ا يَال النَّ   سِع مِ فمع سضًلح  سجالئِ  دد،
 قِ

فر.الصَّ ُحْسن عاقبة وفيه أيًضا:  بهر هه ْن صه  رب  فمه

ك األمًلر الع يمة إاَّ  َُدره  رب الع يم.  الصَّ سا 
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  .سالفاجر رِّ  ين اَرتاحة البه  الفرُق وفيه أيًضا: 

ْلق.يسرتيح يف نفِس  فالربت     سالفاجر يسرتيح من  الخه

ه من أهْمور األموراق صواحُب سالصَّ  و الونَّف   ِوربِّه  ِور   ُمسورتيُح  ا ر على ما ُيكره ذي صوار الَّ

ر لوم ينت ِو  اهلل سيرضواه مون الفجوًلر سال ت ما ا ُيحبتو األمير الًلاقع يف علي  يف دين   سذلكمُ 

رِّ   حتَّ زساله  اُس النَّ   ه.ى يسرتيحًلا من ده

ًْلر هءاق اَرتاح  ِبِرِّ  بهر على جه ْن صه   الموًلُت  هوءاق  فغايوُة ه  ساَُتِريح من أسلئوكه فمه

ُد من البمر  لَّدُ سما أهحه  .ُمخه

نَْصبر يُّ اَيْدر يُّ )
َ
بُو َمْسُعود  األ

َ
ف: قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  ◙ (َوأ

(  
ت
ِجوي ره َْ واِريت الخه بهوةه األهْنصه ْعله ْموِرس اْ وِن ثه ْموُلًلرُ ُعْقبهُة ْ وُن عه وُ      ُِكنْيهتِو ِ  مه وُب له قه البهوْدِريت له سه

 
ه
قِيهله  ًَُُلفِّي ْبله األهْر هِعينه سه ِة  قه ِقيله  ِالُكًلفه ًْلَِِ  فه ًْلِضِع مه اْخُتلِفه فِي مه ِحيُح  سه ُهًله الصَّ ا  سه هه  هْعده

ِدينهةِ  قِيله  ِالمه  .(سه

 قًلل : )س
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه  م ن يره.( َقدَّ األهْنصه

ْمُلًلرُ قًلل : )س لهبت علي   ؛( ُِكنْيهتِ ِ  مه اكما َقدَّ  -أي غه  .م أيض،

البهْدِريت سقًلل : ) ُب له ُ سه قه لِيأي ُعِرف  ِ  ؛(له ب  دٍر  ا إلوى لذا نِسبة، إلى نَسل  قريب،ا من قه

ًه دلًلدِ   .ه َلك الغَس

ِلد غَسً  درٍ حا ة: لِمه ( يف الصَّ البدريِّ )لقب ف  مع النَّ  ْن ده
ِّ
 .♀ بي

سبة نِسبة، إلوى المًلضوع عنود لذه النِّ  ِ  ◙ البدريت  األنصاريت  أ ًل مسعًلدٍ  ساخُت َّ 

ِلد َلك الغَسً.(  ا أنَّ المملًلر  اَم ) درٍ القليب  ْن ده    كان ممَّ
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ٍم  عه اله َه  ْ ِن 
ِ
ْبِد اهلل وانُ  -قهاله  أهنَّ ُ  ◙عه  » :- يهًْلمه ُقتِله ُعْثمه

ِ
اهلل ِريُقوًلنه  اه  سه وا َُ م،  مِْحجه

مٍ  مِنْ  َُمْ  إِاَّ  ؛ده ْد   مِنه   ِ ِ  اْزده
ِ
ا اهلل  .«ُ ْعد،

اهُ  سه نُْصًلٍر؛  ره ِعيُد ْ ُن مه نهاُدهُ َه َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

واِرِث  ُهًله  َوَعبُْد الل  ْبُن َسََلم   ِم ْ وِن الحه واله َه  ْ وُن 
ِ
ْبوُد اهلل   عه

ت
ائِيلِي وره َْ

ِِ لِيوُف  هنِوي  -ا حه

ِن  ره َْ فه  كْ يُ   - الخه َُ  نهى أه ها ُيًل
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ِدينهةِ  َه أهْر هِعينه  ِالمه ٍث سه  .ثهاله

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر لِّين   (الِعْشُروَن) الُغرَّ حا ة الُمجه من الغرر األر عين عن الصَّ

اهُ سهًل ما ) سه نُْصًلرٍ  ره ِعيُد ْ ُن مه نْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ َه ٍم  عه اله َه  ْ ِن 
ِ
ْبِد اهلل واله  أهنَّو ُ  ◙عه قه

انُ  -  » :- يهًْلمه ُقتِله ُعْثمه
ِ
اهلل ِريُقًلنه  اه  سه ا َُ م، مٍ  مِنْ  مِْحجه َُمْ  إِاَّ  ؛ده ْد   مِنه   ِ ِ  اْزده

ِ
ا اهلل   .(«ُ ْعد،

نن»اد    كتا   ره يُ  إطالق العَس إلى َعيد  ن منصًلرٍ  م أنَّ سَقدَّ   «.الست

ًه المصنِّف  ذكرسقًللنا: ) ُروَن) الُغرَّ لوا النَّصوب  محلَّ  الحكايوة؛ ألنَّ  ( أي علوى(الِعشـْ

ر حكايوة،  فوالتَّ   مراجِ   سهوًل المناَوب يف التَّولكن مع الحكايوة َكوًلن مرفًلعوة،  وْذكه َُ راجم 

ًلر سغيرها.  كدَماق الست

ْفكه  نَّ أه ويف األثر:  وا العبود عون ره ِّو م  غير حق  من ُمًلِجبوات ُ ْعودِ الدَّ  َه وفهك دم، َه وْن   ؛ فمه

ا  هُعد عن ر ِّ  ْن  هُعد عن ر ِّ    حرام،   .  سعذا ِ   قهُرب من غضبِ سمه
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  .تِ من   طاعه  كما يقرُب ؛  ن اهلل  معصيتِ ع يبعدُ  العبده  أنَّ وفيه أيًضا: 

رَّ ين. ْن أطا  اهلل كان من الُمقه دين  سمه ْن عصى اهلل كان من الُمبعه  فمه

ْفك الدَّ  َحريمُ وفيه أيًضا:   .  سلًل كان قليال، م  غير حق  َه

ْتلِ الُحرمة سالتَّ  فال َخت ت  ان سغيره ممَّ   سيندرن في ِ ع يم  القه جه َت : المِّ نُ مون  معو  دمُ  ا يه

ْن عده  أحدٍ  جَّ على معصًلم الدَّ ا من المعصًلمين  فمه َه  م فمه رنه رأ ا عليو  ده أس عه  من  دمُ    فهخه

ن  يف  دنِ  وا  ااعتوداق عليو   فوننَّ  فقد أصابه     فخرن من  دمُ فطهعه وا حرام، المسولم علوى  دم،

ر موا يتضورَّ   القتل فقط   ل يندرن فيلوا كولت  م  سَلك الُحرمة ا َخت ت الدَّ  المسلم حرامُ 

  .ق  دمِ    يف ما يتعلَّ 

 .م سلًل كان قليال، َع يم ُحرمة الدَّ وفيه أيًضا: 

ن  ِ الحجامة الَّ  (: للةُ الِمحَجم)فو كوالقًلارير المعرسفوة عنودنا اليوًلم   ؛ملا الدَّ تي ُيستخره

ْدر من الدَّ  حجمُ منلا مِ  ساحدٍ  فكلت   م.يخرن في  قه

ا للا. ُف الحلِ وفيه أيًضا:   على الُفتيا َع يم،

عاتدرف الثَّ وفيه أيًضا:  َِ ع َه   .بات عند سرسد الُم

  عبده  فننَّ 
ِ
سهلور عليو  المنوازعًلن  ◙ ا ُقتِل عثموانُ لمَّ  قال هذا القًللِ  ◙ اهلل

ته  لهبًله على أهْمره سهه غه تهلًله  ين يدي زسجِ ول   فه   سكوان ▲   عاَكةه كًلا ُحرمة داره  سقه

ا عصيب،ا  ساأليَّ  بَّ ام العصيبة يهِقلت الثَّ يًلم، ْن ثه لَّ  ت  اهلل بات فيلا  فمه تهكه فلذا من  م  الحقِّ فه

و  َتَعَ ه اَّ أرف  ل ل  من المَّ صه أع م ما حه  َُ قهدم  مع ِع هم الُملِمَّ اس يف النَّو ة  سهوذا عَيو

ا  فننَّ  َه  جد  عات  َِ ْلق حتَّو جت ُض الُمَع ود مونلمُ  الخه َُفقه العاقول الحلويم    سيعوًلدُ األحوالمُ  ى 

ا  فطًلفانُ  ا طائم، ًِ ة يدخذ  قلًلب النَّ الُملِمَّ  َفيل،  لا الصَّ يلعب  ِ  اس  فتكًلن كالكر
ت
 .بي
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وُق  لماس يف دينِ تي َقع يف النَّ الَّ ساْعتهبِر هذا يف الع ائم  فَّ وْن  أس دنياهم  سكوم ُيًله ا مه راَوخ،

مٍ كالكالم الَّ  ؛م في   ما ينفعفيتكلَّ  على الحقِّ  يثبُت  اله َه ره عبد اهلل  ن  كه و ◙ ذي ذه ا لمَّ

 ان. ن عفَّ  ُقتِل عثمانُ 

ف هوذا ى يرجع إلى قًللِ حتَّ  امُ  أيَّ ا تِين  فما هي إاَّ يلًلم الثَّ  امرئٍ  سكم منِ  وره وْن عه لم  فمه

ًْلمِ  ْلق  سنه هر إلى ُمراد المَّ  لم يلتفت إلى له به  نفسه الخه    علي .ر   سحه

تهبَّواس ا يرضيلم ديقُ النَّ  فننَّ  َه ْن  تهبَّوع رضوا النَّو  سمه َه وْن  ع رضوا اهلل اس أَوخط اهلل  سمه

 اس.سسقف مع  رضي اهلل عن  سأرضى عن  النَّ 

ومِو : أنَّ - لمناسبة المقام - ا ُينَب ه إليهومم   و  اريخعلوم التَّو: ر إليلوان العلوًلم الُمْفتهقه ذي الَّ

د من  المتدخِّ  لَّ ً، سه وا كثيور ٍف مون علوم الونَّْف   أس علومِ  ؛رسن علًلم، وره  كِعلوم ااجتموا   أس طه

ًُ منفعة هذا العلم ع يمةُ  الحضارات؛ فننَّ  ًِ    سقوراق ين األخبواريِّ  أهول العلوم لو  غيور قوراق

ا عامَّ ذين يجعلًلن َلك التَّ الَّ   لا.يسُردسنه  ة، ًلاريخ أحداث،

ْلقَجدَّ  ًلاريخ أحًلاا، سن يف َلك التَّ وُ قره فالعارفًلن  العلم يه  يناَبلا ما يناَبلا  دت للخه

 . ُيعيد نفسه  - قالكما يُ  -اريخ سالتَّ   من األحكام

ْن سعى التَّ  رَّ فمه ا من دهرِ  اريخ سانتفع  ما مه  ه حاجة، إلى ساقعةٍ علي  من أحًلال  سجد يًلم،

ََّ  من الًلقائع ن ير ديقٍ  ا ق فينال  وذلك الخيور يف من السَّ َبق  فيعمل فيلا  ما ُحِمد يف ال

 ََّ  حق.من الالَّ هذا ال

رِّ تي قهصَّ سهًل من العلًلم الَّ  لوي   ة، أخباريَّ  لم للا دراَة، عة  سصارت دراَتُ ر فيلا الُمتهمه

ى  ِ  ي َستنطق األحداثه تراَة الَّ ا َلك الدِّ أمَّ   إاَّ  لَّ ساألحًلال فتلدي سُيلده قه ها  سجًلدُ لا فه

انهْيلم. ْلره   ين هه
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ً، يسوتنبط ل هذا األصول  سأن يعتنوي  قوراقً التَّو طالب العلم أن يتدمَّ  فحقيُق  اريخ قوراق

ووره  ْسووتهْلِلم الِعبهووره   منلووا الِفكه ووا موون لًلاحووِق    سيجعوول مووا موورَّ سيه  موون َووا ق األحووداث مانع،

 اِحداث.

ًِ فالسَّ  ْن مضى خيرُ  ير  سير  ه.ه من درِّ من أن يبتدي المرق رْأي،ا ا يعلم خيره  مه

 ْ وُن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  ◙ (َوَعبُْد الل  ْبُن َسََلم  )
ِ
ْبُد اهلل عه

اِرِث  ِم ْ ِن الحه اله   َه
ت
ائِيلِي ره َْ

ِِ ِن  -ا ره َْ و لِيوُف  هنِوي الخه وفه  كْ يُ   - حه َُ  نهوى أه هوا ُيًل
ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ  َه

ِدينهةِ  أهْر هِعينه  ِالمه ٍث سه  .(ثهاله

مٍ  ْ وونُ اسقًللو : ) واله ف مون مموواهير ا( هووًل  والتَّ َه وونِ خفيف  سا ُيعووره أ يوو   اَومُ  َِوالم مه

فَّ  م( ُمخه اله َه ا ًَلى هذا الرَّ )  األَوماق سأَوماقِ اه يف   سموا عوده ◙حا ة جل من الصَّ ف،

دَّ  الَّ  دُ اآل اق فلًل ُممه َه و(  سمونلم: مُ ) والَّ محمَّ َه  يف أصوحِّ  دويخ البخواريِّ  ديت نْويكه البِ  مٍ د  ون 

 القًللين.

 سقًلل : )
ت
ائِيلِي ره َْ

ِِ سهوًل  - ة إَورائيله   فلًل من ذريَّوأي المنسًلب إلى  ني إَرائيله  ؛(ا

معناه:  - رباينتسان العه سهًل اللِّ  - )إَرائيل( يف كالم اليلًلد  فو- ♥يعقًلب 

 عبد اهلل.

ِن سقًلل : ) ره َْ لِيُف  هنِي الخه . ؛(حه ،ً  أي حليفلم ُنْصر
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 احَلاِدَيُة َوالِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

نْ  اِصي  عه ْمِرس ْ ِن العه :  أهنَّ ُ  ◙عه اقُ »قهاله مه ُثره الُغره ُق كه ُثره األهِخالَّ ا كه  .«إِذه

اهُ  سه اِريت فِوي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفوره ونهاُدهُ ؛ «األهده َْ إِ   سه
 
وى ْ وُن ُعلهوي َه وره ُمًل فهسَّ وُن  سه سه وُد  -حه أهحه

نهاِدهِ  َْ اِل إِ اقه  ِالُحُقًلِق. - ِرجه مه  الُغره

ائِوٍل  ُهًله  ياَوَعْمُرو ْبُن الَعبص   اِصي ْ وِن سه ْمُرس ْ ُن العه  عه
ت
ِدوي   يُ الُقره

ت
وْلِمي أه هوا نهوى كْ  السَّ

 
ِ
ْبِد اهلل وا    عه ِب أهْيض، وره ُبوًلِن العه أهْرطه ِب  سه وره اِهيهِة العه ُب  ِده قَّ ُيله ٍد  سه مَّ أه ها ُمحه  سه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ يٍِّف ونهو َه

وِذي  أهْر هِعوينه   ُِفْسوطهاِط مِْصوره الَّ ونهةه ثهوالٍث سه َه ِحيُح  الصَّ ْمِسينه  سه :  هْعده الخه قِيله أهْر هِعينه  سه سه

ه  هعْ 
ي مِّ ًِ. دُ َُ اِهره   ِالقه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (احَلاِدَيُة َوالِعْشُروَن) الُغرَّ من الغرر األر عين عن الصَّ

لِّين   اهُ سهًل ما )الُمجه سه واِريت فِوي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفوره ونْ ) حسونٍ  (  نَونادٍ «األهده ْموِرس ْ وِن  عه عه

اِصي  :  أهنَّ ُ  ◙العه اقُ »قهاله مه ُثره الُغره ُق كه ُثره األهِخالَّ ا كه  .(«إِذه

َِّ  أنَّ ويف األثر:  ْلوق: ا اس مهجبًللوًلن علوى فالنَّو  خواذ الخليولمون العوادً الجاريوة يف الخه

 َِّ  .للم سأهصحاٍب  خاذ أهخدانٍ ا

دت  ْن  له هم  ِ سأهده َِ  غه لم ِصلة، مه رَبة الُخلَّ يف نفًل   ى كدنَّو  حتَّو- ةالمحبَّ ً سهي ِددَّ  - ةلم مه

  .   سُيحاذي نهفسه ت  قلبه ل  محبَّ يتخلَّ 
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وو  وودنَّ  اِعووالمُ وفيييه أيًضييا:  ْلووق َوودسرُ للخليوول حق  ووحبة المعقووًلدً  ووين الخه علووى  ا  فالصت

 ا.للذه    سَلَم ذاكه ذاكه هذا لِ  لم  َلَمُ حقًلٍق  ينه 

وووفيييه أيًضييا:  رهووًلنُ سثباَُ ة األموور  وودداق َلووك الحقووًلق؛ فبقوواق َلووك الُخلَّ  القيووام  لووا مه

ْن أدَّ  حقًلقِ  ليلِ لا  فمه ًِليوت ُألفُتو  داموت ُخلَّ   حقَّ ى لخه وتو  سقه وْن قهصَّ و   سمه قِّ   َجافواه ر يف حه

ليلُ  َه ه ما كان  ين  س ينُ خه لة.  سنه     من الصِّ

ْموُد التَّ وفيه أيًضا:  ُثور أِخوالَّ لمموقَّ  ؛ققليول مون األهِخوالَّ حه وْن كه وه ة الًلفواق  حقوًلقلم  فمه

ُثرت علي  الحقًلق  سهًل الَّ   )ره  و  ذي فهسَّ كه
 
وى ْ وُن ُعلهوي َه ونهاِدهِ  -ُمًل َْ واِل إِ وُد ِرجه ( إذ - أهحه

اقه  ِوالُحُقًلِق قال: ) مه وْن يطالُبوأي أنَّو ؛(الُغره ق   مون الغرمواق الُمتَِّخوذين أِخوالَّ   يكثور عليو  مه

 تي للم. حقًلقلم الَّ 

ل عليلم قِلَّ ذين يطًلف  ِ األصدقاق الَّ  المحمًلد أن يكًلنه  فِمنه  ًلِّ   إذا ؛ فننَّوةُ لم المرق سُيعه

ِجَ عن حقًلقِ رُ ة سَقًلى  سإذا كثُ   أن َبقى َلك الُخلَّ وه سأصدقاوه أمكنه أهِخالَّ  قهلَّ  لم  سا عه

صَّ   ر فيلا.فقه

  يحملو  علوى المورق  فننَّو لم ُيضوِعف ديونه إن كثرً األصدقاق على اخوتالف أحوًلالِ  ثمَّ 

ْثرً أصودقاق المورق مِو»:  َؒفيانُ لم  سيف هذا يقًلل اَِ ُمداهنتلم سُمجار ن َوخافة كه

ى   علوى ُمجواملتلم سُموداهنتلم حتَّوُلومونلم يحمِ  ااَوتكثاره  ة دين ؛ فوننَّ أي من ِرقَّ  ؛«دين 

ر    من النتصح للم يف دينِ عمَّ  يهسكته  ْن أراد أن يهْسلهم ل  دينُ ا ُيءمه لَّ لم  فمه  ه.ل أصدقاقه   قه

وو ووت علووى النَّوورسر الَّ سموون المت  سجعلووًلا األسديووةه   عارف()التَّ ى  ووواس: مووا ُيسوومَّ تووي ُفتِحه

ا مختلفة،  يةه المءدِّ  ً، عون إلي  أنًلاع، ً، عن طريق اللًلاَف  سيتعارفًلن َوار ُلم يتعارفًلن َار ؛ فه

ً، عن طريق سَائل التَّ  هم دً  سَجد أحوده ًلاصل المتجدِّ طريق اِيميالت  سيتعارفًلن َار

رَّ ق الَّ  كثرً أسلئك األهِخالَّ  رُ خه فْ يه  َهعه  .رسرِ   أ ًلا ،ا من المت ح على نفِس لم  سهًل يهفته ف  ِ ذين 
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قَّ  اموورئٍ  سكووم موونِ  ووُعف إيماُنوودينُوو ره وو  سضه وود إلووى هووذه الباقعووة موون التَّ   لمَّ عووارف  ا أهْخله

ل ل  من معرفة أهل المَّ   من األصدقاق ساَتكثره  صه ا من   رِّ فهحه سالًلقًل  في  ما كان محفًله،

وا مون ذلوك   ًلاقوع النَّوقبُل  لمَّ  ا نفس  من كثرً األخالق ممنًلع، وا كان ُمحِرز، ذي ُهوم اس الَّ

 علي .

ُثر أهِخالَّ  أنَّ وفيه أيًضا:  ْن كه ِجَ عن القيام  حقًلقلم.مه  وه عه

وْن أهدَّ الًلفواقِ  أداق الحقًلق ُمًلِجُب  أنَّ وفيه أيًضا:  ُفوحقوًلقه اس ى للنَّو؛ فمه  ًلا لو   سأنَّ لم سه

نْعه  نِ لا ُيًلِرث الخصًلمةه مه ََّ    فمه نهعلم حقًلقه  ثمَّ  خذ أصدقاقه ا لم إلوى   س يونه لم لله األمُر  ينه مه

 .الخصًلمةه 

اِصي ْ ِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  (َوَعْمُرو ْبُن الَعبص  ) ْمُرس ْ ُن العه عه

ائٍِل   سه
ت
ِدي   الُقره

ت
ْلِمي  كْ يُ  السَّ

ِ
ْبِد اهلل ُبوًلِن   نهى أه ها عه أهْرطه ِب  سه وره اِهيهوِة العه ُب  ِده قَّ ُيله ٍد  سه مَّ أه ها ُمحه سه

ا   ِب أهْيض، ره  العه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ونهةه ثهوالٍث ونهو َه َه وِحيُح  الصَّ ْمِسوينه  سه :  هْعوده الخه قِيوله أهْر هِعوينه  سه يٍِّف سه

ِذي  أهْر هِعينه   ُِفْسطهاِط مِْصره الَّ ه  هْعدُ سه
ي مِّ َُ

  ًِ اِهره  .( ِالقه

اِصيسقًلل : )  غة األفصح.( هًل  الياق يف اللت العه

 سقًلل : )
ت
ِدي  الُقره

ت
ْلِمي ( ) نًل َولمٍ إلى القبيلة األعلوى ساألدنوى  فوو لا نسبةُ م أنَّ ( َقدَّ  السَّ

 .من قريشٍ   طنُ 

 كْ يُ سقًلل : )
ِ
ْبِد اهلل دٍ   نهى أه ها عه مَّ أه ها ُمحه دَّ سه قه َه ْن كثرت ُكناه.  يكًلن  ِ م أنَّ (   لذا ممَّ

واسقًلل : ) ِب أهْيض، وره ُبًلِن العه أهْرطه ِب  سه ره اِهيهِة العه ُب  ِده قَّ ُيله ف  ِ  ؛(سه لهو  أي ُيعوره لوذا سهوذا؛ فه

ٍب  أكثرُ  قه  .من له

 ئي  الع يم.القائد الكبير  سالرَّ وم: و)األَْرطبو ( هو يف لضة الر  

 سم(.)أهْرطهبًلن الرت  فُلقِّبه  ذلك يف مقا لِ 
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ه  هْعودُ سقًلل : )

ي ومِّ َُ وِذي   ُِفْسطهاِط مِْصره الَّ
  ًِ واِهره َُوًلفِّ أي أنَّو ؛( ِالقه فِون يف المًلضوع دُ ي سه   

ََّ الَّ  مَّ هُ ًلْ نه ل ما دخلًلا مصر س ه خذه المسلمًلن أسَّ ذي ا َه  ًله )الفسطاط(.  س

 من الفسوطاطِ  ُ نِيهت القاهرً قريبة،  ثمَّ 
ت
وِقلي  ين  ثومَّ يف ُحكوم الُعبهْيوديِّ     ناهوا الجوًلهر الصِّ

ُ مِت  ى دخل فيلا الفسطاط سغيره  فصار )الُفسطاط( حي ا من أحيواق حتَّ  القاهرً اليًلمه  عه

 القاهرً.
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِنَيُة َوالِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ا ٍِت  عه ْيِد ْ ِن ثه :  أهنَّ ُ  ◙زه ْن »قهاله ْستهِح مِنه النَّاسِ إِنَُّ  مه ْم يه   ؛له
ِ
ْستهِح مِنه اهلل ْم يه  .«له

اهُ  سه ِريِّ فِي  ره نَّاُد ْ ُن السَّ ْهدِ »هه َت و ُ  «ال ْفُظ له اللَّ اِق   سه زَّ ْبوُد الورَّ عه وِحيُح   سه ونهاُدُه صه َْ إِ اُه   سه سه ره سه

اُسده فِي  ْهدِ »أهُ ًل ده َت ره  «ال نهاٍد لخه َْ ْثُبُت.    ِنِ اه يه ا سه ْرُفًلع، ُرِسيه مه  سه

  يُ  ُهًله  َوَزيُْد ْبُن ثَبب ت  
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه اِك األهْنصه حَّ ا ِِت ْ ِن الضَّ ْيُد ْ ُن ثه ِعيدٍ كْ زه َه   نهى أه ها 

ووُب  ُِتْرُج  قَّ ُيله ووةه  سه اِرجه أه هووا خه ووانِ سه  مه
ِ
ووًلِل اهلل َُ    ♀ ره

ه
ووًُلفِّي وونهةه  َُ وواٍن  َه ْمووٍ  أهْس ثهمه خه

ِدينهِة. ُ   ِالمه َُ ا فه انهْت سه كه ًْلُل األهْكثهِر سه ُل قه األهسَّ ؛ سه ْمِسينه :  هْعده الخه قِيله أهْر هِعينه  سه  سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َنالثَّاِنَيُة َوالِعْشُرو) الُغرَّ من الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين   اهُ سهًل ما )الُمجه سه وِريِّ فِوي  ره نَّاُد ْ ُن السَّ ْهودِ »هه َت اِق ( )«ال زَّ ْبوُد الورَّ عه  صوحيٍح  (  نَونادٍ سه

نْ ) ا ٍِت  عه ْيِد ْ ِن ثه :  أهنَّ ُ  ◙زه ْستهِح مِنه النَّاسِ »قهاله ْم يه ْن له   ؛إِنَُّ  مه
ِ
ْستهِح مِنه اهلل ْم يه  .(«له

نَّف»اق ُيراد    كتا   زَّ سإطالق العَس إلى عبد الرَّ   «.الُمصه

اُسده فِي سالحديث ) اُه أهُ ًل ده سه ْهدِ »ره َت ره  «ال نهاٍد لخه َْ ا(  ) ِنِ ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا إلوى  ؛(سه أي مضاف،

 النَّ 
ِّ
ْثُبُت )   من كالمِ  ♀ بي اه يه  ( عن .سه

نْ أهنَّ ويف األثر:   من اهلل. ييهستحِ اس لم لم يستِحي من النَّ   مه
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ج نفسه   من النَّ ذههاب حيائِ  فننَّ  لم    علوى فِْعول المعاصوي؛ فلوًل ا يبوالي  عيوبِ اس ُيءجِّ

 ▐   اهلله معصويتِ  نًلب سالمعاصي  فيكوًلن ُمبتودأُ فيحمل  ذلك على ارَكاب الذت 

فهاض هذا الفساد على قلبِ يِ   لم يكن ُمستح  من  أنَّ حيائِ   َسالِ  ْلق  فه ى صوار تَّ   حي،ا من الخه

 «.الجًلاب الكايف»م يف ا يستحي من اهلل  أدار إلى هذا المعنى ا ن القيِّ 

ْن لم يستحي من النَّ وفيه أيًضا:  مت مه  اس.ذه

و اس  جديرُ من النَّ  العبد ساحدُ  األمر  الحياق منلم؛ فننَّ وفيه أيًضا:  م هِ رِ يْ    أن يسير  سه

  الحياق.لم : معاملتُ لم  سمن جملة ذلكه سيحفظ ُحرمته 

ه مون ددن اهلل أع م  سإذا كان العبد يهْعُ م حيواوُ  من اهلل؛ فننَّ  األمر  الحياقِ وفيه أيًضا: 

 .▐  يع م حياوه من اهلل اس فننَّ النَّ 

ا ِوِت ْ وِن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  ◙ (َوَزيُْد ْبُن ثَبب ت  ) ْيُد ْ ُن ثه زه

اِريت  اِك األهْنصه حَّ   يُ الضَّ
ت
ِجي ره َْ ِعيدٍ كْ الخه َه وُب  ُِتْرُج   نهى أه ها  قَّ ُيله وةه  سه اِرجه أه ها خه وانِ سه وًلِل مه َُ  ره

 
ِ
   ♀اهلل

ه
نهةه  ًَُُلفِّي ُل  َه األهسَّ ؛ سه ْمِسوينه :  هْعوده الخه قِيوله أهْر هِعوينه  سه واٍن سه ْمٍ  أهْس ثهمه خه

ِدينهةِ  ُ   ِالمه َُ ا فه انهْت سه كه ًْلُل األهْكثهِر سه  .(قه

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه  ه.م ن يرُ ( َقدَّ األهْنصه

ِعيدٍ كْ يُ سقًلل : ) َه ةه   نهى أه ها  اِرجه أه ها خه ا.م ن يرُ ( َقدَّ سه  ه أيض،

ووُب  ُِتْرُج سقًللوو : ) قَّ ُيله ووانِ سه  مه
ِ
ووًلِل اهلل َُ  غيوورِ  لوو  عوون لغووةِ  أي الُمبهوويِّنُ  ؛(♀ ره

و ْن كان  المدينة  سُهوم اليلوًلد  فكانوت لغوتلم السِّ  ◙ ة  سكوان زيودُ ريانيَّ العرب ممَّ

ا  ِ   لا  فكان ُيرتِجم للنَّ عارف،
ِّ
موًلن  وين موا يودإ إليو  مون كتوبلم  سموا يتكلَّ  ♀ بي

 يدي .
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالِعْشُرونَ  الثَّاِلَثةُ الُغرَُّة 

  

نْ  ِريِّ  عه ى األهْدعه َه :  أهنَّ ُ  ◙أه ِي ُمًل ْيِب »قهاله ا الُقله ذه ثهُل هه وا مه ُبله لِّ قه َُ ؛ 
ًٍ واله ٍة  ِفه ثهُل ِريمه مه

ا ا لِبهْطنِله هه ْلره يهاُح: هه  .«الرِّ

اهُ  سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت نهاُدهُ ؛ «ال َْ إِ ِحيُح  سه ْثُبُت.  صه اه يه ا سه ْرُفًلع، ُرِسيه مه  سه

ْشَعر يُّ 
َ
بُو ُموََس األ

َ
ْموُلًلُر  ُِكنْيهتِوِ    ُهوًله  َوأ ِريت  مه ْيٍم األهْدوعه وله َُ وْيِ  ْ وِن   ْ وُن قه

ِ
ْبوُد اهلل عه

اِرِس   ًله يِِّد الفه ُب  ِسه قَّ ُيله  سه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ْمِسينه  َه ا -خه هه قِيله  هْعده ًْلَِوِ  - سه ًْلِضوِع مه اْخُتلِفه فِي مه ؛ سه

ِة. قِيله  ِالُكًلفه ةه سه كَّ ِقيله  ِمه  فه

 

│ 

 

 وفَ قه اهلل:قال الشَّارح 

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َوالِعْشُروَن الثَّاِلَثُة) الُغرَّ من الغرر األر عوين عون الصَّ

لِّين   اهُ سهًل ما )الُمجه سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت نْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ «ال ِريِّ  عه وى األهْدوعه َه أه ِوي ُمًل

:  أهنَّ ُ  ◙ ْيِب »قهاله ا الُقله ذه ثهُل هه امه ا لِبهْطنِله هه ْلره يهاُح: هه ا الرِّ ُبله لِّ قه َُ ؛ 
ًٍ اله ٍة  ِفه ثهُل ِريمه  .(«مه

ا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا إلى النَّ  ؛(سه  أي ُمضاف،
ِّ
ْثُبُت   )♀ بي اه يه  ( من كالم .سه

ْعف ا نِ ويف األثر:  و  دويئ،ا  فقلُبو  ا يملوك مون نفِسو  أنَّولدمه   يان ضه نْبيو    الَّ ذي  وين جه

ًٍ يتقلَّ  لبِ  ن امِ  َ عن إحكامِ   فلًل يعجه َتدحرُن  ب كصخر   .قه

 ب.القلب يتقلَّ  أنَّ وفيه أيًضا: 
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لت  مِوسلم ُيسمَّ القلب )قلب،وا( إاَّ  قه َه وًْلنِ )القلُب بو   فوون  لِكه ان ساانقوالب؛ فه وًله  ( كثيور الجه

ي )قلب،ا(. َعرتي هذا العضًله  َلك الحالِ  مِّ َُ 

لت ِددَّ  وفيه أيًضا: قه َه ًٍ  خفيفوةُ    ريموةُ كدنَّوى ب القلب حتَّ ً  لِّبلوا - أي صوحراقٍ  -يف فوال قه َُ

 ياح.الرِّ 

  ساَووعةٍ  إذا انقطعووت سَووقطت يف صووحراقه  طيوورٍ  موون ريووشِ  خفيفووةٍ  ريمووةٍ  ساْنُ وور حوواله 

ا؟عاصوفةُ  لا ريوُح سجالت  ِ  لِّبلوا َقليب،وا دوديد، قه َُ ْلوِب  !  كيوف    نا؛ أنَّوأحودِ  فتلوك صوًلرً قه

ا.يتقلَّ  ب،ا دديد، لت قه َه  ب 

لِّب   أنَّ وفيه أيًضا:  قه َُ يِّ  -الًلاردات على القلب  َُغه ل .أي  ًلِّ َُحه  ره س

  سمنلوا: قاصُف  عاصُف  ً؛ فمنلا: ريُح ياح مختلفة القًلَّ ؛ سالرِّ رياح القلب الوارداتفي

ا    سكذلك الًلاردات؛ فمِ خفيفةُ  ريُح  لِّب  َقليب،وا دوديد، ن الًلاردات ما يهلِج على القلب فُيقه

ا.سمنلا: ما  ا لطيف، لِّب  َقليب،ا خفيف،  ُيقه

ً، يف الورِّ ُيحِرز نفسه  سالمرقُ  ًٍ  واللت  القاصوِف  يح العاصوِف   عاد ٍل  جًلق إلوى مغوار خه أس ُمودَّ

قلبو  مون َلوك الوًلاردات  ودن يجعلو  يف   العبود أن يحفوظه  يح  سحقيوُق الورِّ  ههوذ يقي  دورَّ 

مٍ  ل  ُمحكه خه لَّ المَّ سليم ألهْمر   سهًل التَّ تينٍ مه  سغارٍ  ُمدَّ َه ور ؛ فنذا  ر  سنهوازه  م العبد ألهْمور المَّ

ُعفهت َلك الًلاردات عن َغييرِ     الًلارداِت    .ه سَحًليلِ ضه

لت  أنَّ وفيه أيًضا:  قه يتر الحال.ب القلب يءدِّ َه َهغه  ي إلى 

ونَّ ُيقلهب مون اَِوالم إلوى الكفور  أس مِو فالعبدُ  اعوة إلوى ة إلوى البدعوة  أس مون الطَّ ن الست

نهايف الحواله  المعصية؛ فيكًلنُ  َُ وا »قًللو : ) توي كوان عليلوا  سهوذا مِصوداُق الَّ  يف حاٍل  هه ْلره هه

ا ة  فلوي يَّوللوا  الُكلِّ  َنقلب إلى حاٍل ُمبايِنةٍ    ثمَّ يمة على حالٍ (؛  دن َكًلن َلك الرِّ «لِبهْطنِله

و  طن،ا ل لٍر  سهذه حواُل  ما َنقلُب ا َرَفع فتقف جانب،ا  سإنَّ  وْن يتقلَّ ْلوق  ب قلُبومه   مون الخه

ُ م انقالُب   ر َّ فننَّ    .ل حالُ ى َتحًلَّ   حتَّ قلبِ  ما عه
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ًلت  َهحه يتر قلب   س َهغه ان للعبد من  لو   سمون هنوا  ▐  تثبيوت اهلل ل حالو  إاَّ سا أهمه

ُ م دعاق الدَّ  بِّوت قلًل نوا علوى دينوك(؛ فوننَّ  : )اللَّ اعي  قًللِوعه لِّوب القلوًلب ثه المورق  لوم ُمقه

َ عن َثبيت نفِس  اهلل    ودعاقِ   إاَّ   سَثبيتِ إلى إقامتِ  ر على أهْمر قلب   فال َبيله    سا يقدِ يعجه

  ِّاه.سيرضه  ▐  ت  على ما يحبت أن ُيثهب 

فه حاله  ره ْن عه فه أنَّ  اِنسانِ  فمه ره َُ عه اهلل  إلوى عوًلنِ  دويقٍ  عن نفس   سأهْحًلُن  ديقٍ    أهْعج

ددِ  بَّ   ا أعانه ه  فنذه سمه بهته  سإذا ُخِذله العبودُ اهلل سثه لُبو ت  ثه ن مون حوالٍ زاغ قه وره إلوى  حسونةٍ    فهخه

 .ئةٍ َيِّ  حالٍ 

ْشَعر يُّ )
َ
بُو ُموََس األ

َ
 ْ ُن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  ◙ (َوأ

ِ
ْبُد اهلل عه

اِرِس   ًله يِِّد الفه ُب  ِسه قَّ ُيله ْمُلًلُر  ُِكنْيهتِِ   سه ِريت  مه ْيٍم األهْدعه له َُ ْيِ  ْ ِن   قه
ه
ونهةه  ًَُُلفِّي ْمِسوينه  َه  -خه

ا هه قِيله  هْعده قِيله  ِالُكًلفهةِ - سه ةه سه كَّ ِقيله  ِمه ًْلَِِ  فه ًْلِضِع مه اْخُتلِفه فِي مه  .(؛ سه

لهْيمٍ سقًلل : ) غَّ السِّ  هًل  ضمِّ ( َُ ا.ين ُمصه  ر،

ْمُلًلُر  ُِكنْيهتِ ِ سقًلل : )  ه.م ن يرُ ( َقدَّ مه

اِرسِ سقًلل : ) ًله يِِّد الفه ُب  ِسه قَّ ُيله م علوى غيوره  فونذا قيول: يِّ )السَّ  م أنَّ ( َقدَّ سه ودَّ د( هوًل الُمقه

دَّ د الُقرَّ )َيِّ  ملم الُمعه َّوم  د الفًلارس(؛ فلًلفيلم  سمثل : )َيِّ  لم الُمعه َّمُ مُ اق( فلًل ُمقه دَّ ُمقه

  .فيلم

 ذي ُيقاَِل على فرَ .سهًل الُمقاَِل الَّ  ؛(س)الفًلارس( جمع )فارسٍ 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالِعْشُرونَ  الرَّاِبَعةُ الُغرَُّة 

  

نْ  ْيٍن  عه انه ْ ِن ُحصه :  أهنَّ ُ  ¶ِعْمره ة، »قهاله نُْدسحه مه اِريِض له عه ِذِب إِنَّ فِي المه ِن الكه  .«عه

اهُ  سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره نهاُدهُ ؛ «األهده َْ إِ ِحيُح  سه ُرِسيه   صه ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  . يه

ْمَراُن ْبُن ُحَصْي   ْيوٍد   ُهوًله  وَع  ت  ُيْكنهوى أه هوا ُنجه
اِعوي َه وْيِن ْ وِن ُعبهْيوٍد الُخ اُن ْ وُن ُحصه ِعْموره

 
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ًِ. َه ْمِسينه  ِالبهْصره خه  اْثنهتهْيِن سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َوالِعْشُروَن الرَّاِبَعُة) الُغرَّ من الغرر األر عين عون الصَّ

لِّين   اهُ سهًل ما )الُمجه سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره ونْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ «األهده انه ْ وِن  عه ِعْموره

ْيٍن  :  أهنَّ ُ  ¶ُحصه ِذِب »قهاله ِن الكه ة، عه نُْدسحه مه اِريِض له عه   .(«إِنَّ فِي المه

ُرِسيه ) ا سه ْرُفًلع، ا إلى النَّ  ؛(مه  أي ُمضاف،
ِّ
اه   )♀ بي ْثُبُت  سه  ( من كالم .يه

 ا.لاِذن يف المعاريض؛ أي إ احتُ ويف األثر: 

تهوًلم  و  صواحب  ي؛ يوتكلَّ أكثوره الكوالم ذس الوًلجلين أس : هًل والم اريُ   يه ا سه م هَّ ريود أهْمور،

ًه َامِعُ  ور   إراد ْيِقوطٍ  ؛أهْمٍر لخه  اللَّ  كقوًلل عبود اهلل  ون ُأره
ِّ
و ◙ يثوي  يت،وا للنَّ ا كوان ِخرِّ لمَّ

ِّ
 بوي

ض سَودله فلمَّ  -  ل  يف طريق هجرَِ  أي دليال،  -  ♀ وره وْن عه ض لو  مه وره   عون ا عه

 النَّ 
ِّ
و ♀ بي   هواٍد يلديو    يريود أنَّوأنَّو امِع ي ونت فقوال: )هوذا هواٍد يلوديني(  فالسَّ
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وو؛ ريووقالطِّ  ووأي يهدلت وو  سهووًل يريوود أنَّووفر  َووبيل السَّ   اهلل ا يحبتوو  هوواٍد يلديوو  إلووى مووا ينفعوو  ممَّ

 سيرضاه. ▐

َه  - عن الكذب  مندسحة،  كًلن المعاريُض وفيه أيًضا:  ؛ ففوي المعواريض - عن  عة، أي 

ةُ  عه  عن الًلقًل  يف الكذب. سُفْسحةُ  َه

ِذب.وفيه أيًضا:   َحريم الكه

ووفيه أيًضيا:  وْتح أ وًلاب الحوالل المانعوة مون الحورام؛ فوننَّ ِحكموة المَّ الكوذب  ر  يف فه

 الكالم. سان الًلاقية من الًلقًل  في  معاريُض سُجِعل من مخارن اللِّ   حرامُ 

ْمَراُن ْبُن ُحَصْي  ) اُن ْ وُن ف: )قائل هذا األثر هًل كما قال المصونِّ  ¶(وَع  ِعْموره

ْيٍد   ت  ُيْكنهى أه ها ُنجه
اِعي َه ْيِن ْ ِن ُعبهْيٍد الُخ  ُحصه

ه
نهةه  ًَُُلفِّي ًِ  َه ْمِسينه  ِالبهْصره خه  .(اْثنهتهْيِن سه

ْينسقًلل : ) ا  سهًل األصل يف هذا ااَم. ( هًل  ضمِّ ُحصه ر، غَّ  الحاق ُمصه

وغَّ َوم أنَّوفاألصل يف هوذا الرَّ  ا   يودإ ُمصه ِصور، وْين(  سيودإ )حه يف أَوماق  ين( قلويال، )ُحصه

 العرب.

غَّ  ( هًل  ضمِّ ُعبهْيدٍ سقًلل : ) ا.العين ُمصه ا أيض،  ر،

ْيدٍ سقًلل : ) ا.( هًل  التَّ ُيْكنهى أه ها ُنجه  صغير أيض،
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالِعْشُرونَ  اخَلاِمَسةُ الُغرَُّة 

  

وونْ  ْيووٍد  عه ةه ْ ووِن زه ووامه َه ووُ ؟! أهنَّوو ُ  ¶ُأ لِّمه ُتكه ووانه فه لهووى ُعْثمه ووْدُخُل عه َه ووُ : أهاه  :  قِيووله له وواله  قه

وا ُدسنه أهنْ » وا  هْينِوي سه هْينهوُ   مه ْمُتُ  فِيمه لَّ ْد كه قه  له
ِ
اهلل ِمُعُكْم؟!  سه َْ ُمُ  إِاَّ ُأ لِّ ْسنه أهنِّي اه ُأكه َُره أهْفتهوتِحه  أه

ا اه  تهحه ُ أهْمر، ْن فه له مه  .«ُأِحبت أهْن أهُكًلنه أهسَّ

: - مٍ لِ ْس مُ لِ  ظُ فْ اللَّ سه  -  ِ يْ له عه  ُق فه تَّ مُ  اِريِّ ِعنْده  الُبخه رِّ »  سه ُمُ  فِي السِّ لِّ  .«إِنِّي ُأكه

َسبَمُة ْبُن َزيْد  
ُ
ْيوٍد   ُهًله  َوأ أه هوا زه وٍد  سه مَّ ت  ُيْكنهوى أه هوا ُمحه

ْلبِوي وةه الكه اِرثه ْيوِد ْ وِن حه ُة ْ وُن زه امه َه ُأ

ْيِن   ُب  ِِذي الُبطه ُيلهقَّ  سه
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ِدينهِة. َه اِحي المه ْمِسينه  ِالُجْرِف مِْن نهًله خه  أهْر هٍع سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر حا ة  (َوالِعْشُروَن اخَلاِمَسُة) الُغرَّ من الغرر األر عين عن الصَّ

لِّين   ونْ ) سمسولمُ  سهًل ما رساه البخاريت الُمجه ْيوٍد  عه ةه ْ وِن زه وامه َه وُ : أهاه أهنَّو ُ  ¶ُأ  قِيوله له

ووُ ؟!  لِّمه ُتكه ووانه فه لهووى ُعْثمه ووْدُخُل عه : َه وواله ُمووُ  » قه لِّ ْسنه أهنِّووي اه ُأكه ووره َُ ووْد أه قه  له
ِ
اهلل ووِمُعُكْم؟!  سه َْ إِاَّ ُأ

تهحه ُ  ْن فه له مه ا اه ُأِحبت أهْن أهُكًلنه أهسَّ ا ُدسنه أهْن أهْفتهتِحه أهْمر، ا  هْينِي سه هْينهُ   مه ْمُتُ  فِيمه لَّ  ظُ ْفواللَّ سه )  («كه

: )  (مٍ لِ ْس مُ لِ  اِريِّ ِعنْده  الُبخه رِّ »سه ُمُ  فِي السِّ لِّ  .(«إِنِّي ُأكه

 األمر النتصُح ويف األثر: 
ِّ
 .لًللي

ً  سمن أ ًلا ِ  ه اهلُل أمره  : سالنتصح يف اَِالم ميثاُق من مًلاثيق النتبًلَّ ن ساَّ  نا.ُنصُح مه

ِدر على ُنْصحِ  أنَّ وفيه أيًضا:  ْن قه ْن ُيبهلِّغ .مه فهع األمر إلى مه ْقِدر ره ْن لم يه حه   سمه    نهصه
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تَّ الَّ  ◙ كان من  ِطانة عثمانه  ◙ أَامةه  فننَّ  ِصلًلن     ذين يهدخلًلن علي   سيه

لَّمًلا أَامةه سهءاق الَّ  علوًلا أَوامةه  ذين كه ْقِدرسن على ذلوك  فهجه ُيًلِصول موا يف  رَوًلا،  ا يه

 َِ   .◙ لم إلى عثمانه نفًل

  ما يهقتضي  العقُل  سهذا من أحسنِ 
ِّ
ْلق  فننَّ   األمر يف َرَيب النتصح لًللي - جملًلر الخه

َِّ ما مع كثرَِ َيَّ  سا ً،  ا يتمكَّ  -ها سوا  البلودان سَباعودِ لم سا نوًلن مون الًلصوًلل إليو  عواد

ِدره على الًلصًلل إلى أحدٍ  ْن قه ْقِدر علوى إ الغو  كانوْت  فمه ْن يتصل    سيه تو  يف  وراقً ِذمَّ  ممَّ

ْن ُيبهلِّغ  إيَّ  ْفع هذا األمر إلى مه  ت .ما علي   هِرئت ِذمَّ  ى العبدُ اه  فنذا أهدَّ ره

ْن يتَّ ن النَّ سمِ  َُبْ خالف هذا ي نت  خذ طرائقه اس مه ض أن يرفوع موا ئ ِذمَّ رِ لا  تهِجوده ِعوًله ت   فه

  يريد إلى أحدٍ 
َّ
لوي ً، يف ُخطبوةِ  ُيبهلِّغو  سه ً، يف مقالوةِ جمعوةٍ  األمور يهْعمود إلوى نهْموره  َوار    سَوار

ً، يف لقاقِ حيفةٍ صه   فضائيَّ    سَار
ًٍ ًٍ   ةٍ قنا ً، يف َغريد  .ًلاصليف سَائل التَّ  سَار

و  مون ِخالف ما أراده هًل من الخير  سلًل أنَّ  رِّ فيحدث من المَّ  ع دتات موا يريود  هْذله مه   جه

 
ِّ
لي ْن يهِصل إلى سه فع  إلى مه ًُ األمر لُيًلِصله  النتصح فهده   ت   سَالمتُ ِذمَّ    إلي  كان يف ذلك  راق

 رسر.هًل سغيره من الًلقًل  يف المت 

ت    عادً النَّ سهًل األمر الَّ  ره ْقوِدرسا اس يف هوذا البلود؛ فوننَّ ذي جه لم إذا رأسا دويئ،ا سلوم يه

وو ْقود الَّ ولِّ سالعه فعووًله إلوى روسَولم سُدوورفائلم مون العلمواق سأهوول الحه ذين علوى إيصوال  ره

 
ِّ
ا ؛ل  األمر  ُمريدين النتْصحه  يهقِدرسن على إيصال  إلى سلي لو   حث ا ل  علوى الخيور سَحوذير،

 .رِّ من المَّ 

ُلووم ا يريوودسن مووا ُيسوومَّ  )َسجيل المًلقووف( موون ى اليووًلم  ووو)َسجيل المًلقووف(  فوووفه

َهِضويع  ِ يطان الَّ زخارف المَّ    سيهسوير هوذا يف نُ سعوالَّ  لوا األديوان  سيتوَاحم فيلوا فوالنُ توي 

  سا ةٍ غر يَّو ةٍ فِكريَّو مدرَوةٍ   سيسير اآلخر عرب ةٍ درقيَّ  ةٍ فِكريَّ  َسجيل المًلقف عرب مدرَةٍ 
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و   كوانًلا ُهوم سالمسولمًلن يف ِغنواٍق رِّ يقعًلن يف ما ُيراد من النَّفع   ل يقعًلن يف أنًلا  من المَّ

مًلا الجادَّ عنلا لًل أنَّ  َِ وْن ُهودُ لم له وى ممَّ ضه وْن مه ً، سا إلوى نهْفوع النَّوً  سَارسا  طريق مه  اس ُرعوا

ا سمحكًلمين.سُحكَّ  ة، سرعيَّ   ام،

  نِّ ال َّ حذير من ًَلق التَّ وفيه أيًضا: 
ِّ
ْن ُعِرفه صالح  مون  طانوة سلوي األمور  فلوءاق   مه

ارعًلا إلى أَامةه  ُ ؟!يقًللًلن ل : ) َهسه لِّمه ُتكه انه فه لهى ُعْثمه َهْدُخُل عه غير  أَامةه  ًلن أنَّ ي نت   (أهاه 

 ن.ما  هيَّ  ◙ ن للم أَامةُ ل   فبهيَّ  النتصحه   اذلٍ 

نَّ  ما سغاية ح لم أَامةه  أنَّ  هًل هءاقِ  هه ا ل   يهنصه ًِ  يف يهُ نتًلن النَّاس فصار اليًلم سأمَّ  ِخير

نًُل ووًلن أ ووًلاُق  أنَّلووم سالحكمووة سالعقوول سالِحلووم سالفضوول العلووم أهوول موون النَّوواس  عوون يه

يطان رِّ  ََيين يف المَّ َهليِين  المَّ ام نفًلس يف س  طريوقه  ُيعبِّودسن سكودنَّلم سالمحكوًلمين  الُحكَّ

ون فوننَّ  لوم  ِ  ال َّونِّ  َوًلق أع م من سهذا للنَّاس؛ النَّار بهواه مه وا اهلل حه  أنَّ  ميهعلهو عقوال،  أس ِعلم،

لا من سأنَّ  علي   اهلل فضل مهحُض  هي النِّعمة َلك   النتصح أداقُ  حقِّ
ِّ
 يبوذُل  فلًل األمر  لًللي

ود ا فيموا الًلقوًل ه  ىسيتجوافه  عليو  ريقدِ  ما ويطان غورسره  سيتوًلقَّى   عاقبُتو َُحمه   سََيينهو المَّ

  .المسلمين ينفعُ  سا  ينفعُ  ا ديقٍ  يف الًلقًل  على يهحِمل  الَّذي

ر أن العبد على فالًلاجب ن لءاق ِ  ال َّنِّ  ًَلق من يهحذه ون صوالحلم ُعوِرف ممَّ  هوم ممَّ

   طانة من
ِّ
 .األمر سلي

 األمور سعودمُ ِحفظ النَّاصح موا يكوًلن  ينهووفيه أيًضا: 
ِّ
  ثِّو ؛ فوننَّ المجوال ه    س وين سلوي

ة،  وح ألحوٍد مِون   فكيف موع روَوائِ  األمانة  هذا يف النَّاس عامَّ ون نهصه ميلم؟! فمه ودَّ لم سُمقه

ب علي  أن يهحفظ ما  ينه  جه على أيِّ حاٍل كوان؛     من الكالم سالمراجعة  س ينه ساً األمر سه

وبهر علوى ذلوك حتَّوى يهجعول اهلل ج  سإن كوان ا يهُسورت صه ا يهُسورت ا وتهله للمسولمين  فنْن كان ممَّ

ا. ج،  فهره
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موا كوان  موعه  ◙ أَوامةه  لم؛ فوننَّ اس يف ما لي  من دودنِ النَّ  إقحامِ  َهْركُ وفيه أيًضا: 

ث   ؛ ألنَّ  دِّ  اس.هذا لي  من ددن النَّ  يبذل  لم يكن ُيحه

و َلوك الًلهوائفه    ساِعوالم  ودنَّ ِقسمة وظائفهيا بييت الَخْليق: ري ةومت طريقة الش   ا ممَّ

ْفقه سَءال  عن ذلك ُيًلِجب علي  ِحْف ه ُيسدل عن  العبد   ت    المَّ    سه ره  ريعة.ما أهمه

 . ذين يدخلًلن فيلالا الَّ للا أهلُ  سهيفةٍ  فكلت 

  .اس يف ما لي  من ددنِ من النَّ  لم: أن يراعًلا عدم إقحام أحدٍ ا ينبغي يف حقِّ سممَّ 

وو يجوودُ  - موثال،  - عاقولٍ  كوولَّ  أنَّ  فوال ريوبه  َه مون قِلَّ وعْ ة العقول أن    ده مه
 
يف  صووغيرٍ  إلووى صوبي

ثو  عون أموًلرٍ  ة  ثمَّ المرحلة اا تدائيَّ  دِّ ث إليو  ا يعوي منلوا دويئ،ا  فدنوت َتحودَّ  ع يموةٍ  َُحه

ًلت  رق سالغرب  ثمَّ را  البارد  ين المَّ  تاريخ الصِّ   جًلم(  ثمَّ )حرب النت وى    إلى ما ُيسمَّ لِ َهحه

َِّ ة رقيَّ ً المَّ ذي حصل يف القًلَّ غيير الَّ التَّ  ا  طًليلوةٍ  . إلى َلسلةٍ .ًلفييتي.حاد الست  انقسام اا

رَّ  ضه قِّ َُ يعي منلا ديئ،ا  سمه  .  أكرب من نهْفعلالا يف حه

مت  حاا،  عاقلٍ  فنذا كان هذا عند كلِّ    .يف ما لي  من ددنِ  المرقِ  إقحامُ    فن يرهَُذه

ا على هذا الباب   ل صاره  قصًلر، ًٍ  يف أمًلرٍ  سلي  هذا مه اس ليسوت يدخل فيلوا النَّو كثير

لًلن يف أموًلر النِّ لم؛ فالرِّ من ددنِ  ْلن يف أموًلرِ سواق  سالنِّ جوال صوارسا ُيوْدخه  سواق ِصوْرن ُيوْدخه

عيَّ الرِّ  عاً سالُحكَّ جال  سالرَّ لًلن يف أمًلر الرت و ؛ا مون الفسواد الًلاقوعجر   ام  سهلمَّ ة ُيْدخه ة لِِقلَّ

ْعف الدِّ   ين.الِعلم سالعقل سضه

  أنَّ وفيه أيًضا: 
ِّ
ا  فوننَّ  النَّصيحة لًللي ر 

َِ ُل  َُبذه إِنِّوي »: )فصويٍح  قوال  لسوانٍ  أَوامةه  األمر 

رِّ  ُمُ  فِي السِّ لِّ ه سرأى لطان أن يكًلن  ِِسر   سإن كوان موع دولًلدِ فاألصل يف ُنْصح الست   («ُأكه

ل؛ كدن يكوًلن النَّ  رِّ السِّ  المنفعة هًل عدمُ  أنَّ  اصُح النَّ  واصوح فهعه يقوع  لطان ثومَّ يف مجلو  الست
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لوذا ة َستدعي النتصوح لو  حينئوٍذ  فوال  ودس  ِ رعيَّ المصلحة المَّ  فيرى أنَّ  أس فِْعُل  من  قًلُل 

ا.  أيض،

 : النَّصيحة ل  يف غير حضًلرِ والممنوع منه شرًعا هو
ت
األمور غائب،وا غيور  ه؛ فنذا كوان سلوي

  م اِنسان يف ديقٍ   ا يتكلَّ داهٍد فننَّ 
ِّ
لي ًُ  من ددن سه  هذا أكثر من منفعت . األمر  فمفسد

وسأصل النتصح  اَِالم ُجِعل للنَّ  ْضوح سالمَّ وْن أدرك مقصوًلده رِّ فع سالخيور  ا للفه    فمه

 يرً.لذه السِّ  ِ  ر  يف النتصح َاره المَّ 

مِ  فريق  ين النتصح ل  س يانِ : عدم التَّ ومت الضلط رَّ  .الُمحه

م  يانه  فننَّ  رَّ رَّ  ِذْكر كًلنِ  الُمحه اس  كموا لوًل ه  وين النَّونهْمورُ  ين الًلاجوِب هًل من الدِّ  ام،   ُمحه

ر أنَّ  ا من الُحكَّ  ُقدِّ موات  فوننَّ أحد، رَّ قهع يف الرِّ ا أس غير ذلوك مون الُمحه و ام سه   أن عُ المورق يسه

 سُيبهويِّن أنَّ   سيوذكر اآليوات ساألحاديوث   وا حورامُ الرِّ   وا  فيقوًلل: إنَّ الرِّ  اس ُحرمةه ن للنَّ ُيبيِّ 

َهْرك الرِّ   منو  مون قليولٍ  يف دويقٍ  ًلاعامل     فال يودخل ا سعدم التَّ الًلاجب على المسلمين 

ْغتهرت سا كثيرٍ  ى الَّ  سا  سا يه اسه عه ن منفعته  تلك الدَّ سِّ َُره  .  يف ااقتصادِ تي 

مه فمتى  هيَّ   المَّ   البيانِ  ن هذا الُمحرَّ
ِّ
  لم يكن ذلك ِخالفه  رعي

ِّ
ا   النتْصح لوًللي األمور َور 

ْيب يف ًَلصيِف  لكنَّ   ام سالمحكًلمين.ا ُيًلِغر ُنفًلس الُحكَّ حريم  ممَّ ذلك التَّ  العه

ْي ،ا على هذا النَّ  وا علوى قلًل ُ  اصح  سالمحكًلمًلن َمتلُئ فالحاكم يمتلئ قلب  غه ْي ، لم غه

بهقه من الكالم يف  يان َحريم الرِّ  َه ضه ما  وْن يودإ فُيبويِّن ُحرموة  وا يوذلك الحاكم  فِعًله دإ مه

م فيقوًلل:   ا  ثمَّ الرِّ  وْمٍع )ا ُيحِسُن القًلل  سيهعمد إلى ًَلصيف هوذا الُمحورَّ َه اليوًلم علوى 

 
ِّ
لوي رأى من سه   سهوًل ِر وًلي     سالبنوك الفوالينتسهوًل ِر وًلي   الفوالينت األمور يًلجود البنوُك  سمه

ْيوِب    ثمَّ (سهًل ِر ًلي   سالبنك الفالينت و يَيد من القًلل  ما ا ينفوع مون عه لطان يف سقوًل  الست

مِّ  نفعوة، للوم يف  وا  سا اس يف َحوريم الرِّ جري منفعة، للنَّ ا ا يه     ممَّ    على رضاهُ ذلك سذه مه

نْعِ   .  من أيديلممه
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أ التَّ سأحًلاُل  لطان ل  أحكامُ الست  فننَّ  ره ْن قه اهوا  سأدرك كيوف يكوًلن  مه عه سه فلوا سه ره  اريخ عه

قهعه يف أنًلا  من المت عيَّ اعي سالرَّ إصالح الرَّ  ِللهلا سه ْن جه  رسر.ة  سمه

لهُل سهذا األصل ممَّ  قهعه في  خه هم يريودسن جملوًلره   أنَّ   سالًلاقعوًلن فيو  ا ُي هونت كثيورُ  ا سه

ُلوم يريودسن   « للخير لن ُيصيبه  كم من ُمريدٍ »: ◙   لكن كما قال ا ن مسعًلدٍ رَّ المَّ  فه

ا لكنَّ    .ُيخطئًلن طريقه  لمخير،

ْن أراد الخيره  و فمه ب عليو  أن يتعه جه ورَّ سه عليو   ذي ُيًلِصول إليو   سأن يحوِرصه ف طريقو  الَّ

ق قهْصوده سالنَّ  ▐ت   سالفًلز عند اهلل ا تغاق  راقً ِذمَّ  وده وْن صه ه يف جاً من عذا    فمه

 إلى ذلك. ▐هذا هداه اهلل 

تهحه على النَّ  فننَّ ؛ رِّ حذير من فهْتح أ ًلاب المَّ التَّ وفيه أيًضا:  ْن فه ُ مه إِْثُم   فننَّ مه ا عه ر   اس ده

والَّ  هذا البابه  َهلُِج من  السَّ ونِ يِّ ذي ُيفتهح يكًلن  ا ،ا  ئة، كوان علوى فاَِِحو  ارَكوب َويِّ  ئات  فمه

  ذي يمأل قلبه ِسْزُرها  فلذا الَّ 
ِّ
ة علوى عيَّ ذي يمأل قهْلب الرَّ ة أس ذاك الَّ عيَّ على الرَّ  األمرِ  سلي

وو  رِّ سلووي األموور يفتحووان أ ًلا ،ووا موون المَّ
ِّ
فوو  حووال النَّوو ؛ فلووذا يوودإ إلووى سلووي ًلِّ اس  األموور فُيخه

نه سينصح   النَّ  وتهح من كالم هذا الَّ  - اسعلى النَّ  رِّ مديد سالمَّ ار  فينمد من التَّ ار سالمَّ ذي فه

ْتوِك  يننِوئات يف َرسيوع اآلمِ يِّ ما يكًلن من السَّ  - رِّ  اب المَّ  م لوم  فويع ُ الُحرموات سال ت  سهه

  .ئاَ أهْمره يف خَينة َيِّ 

 عيَّ الرَّ  سُيقا ِل  لخر يمأل قلًلبه 
ِّ
وا  م  موا يوتكلَّ األمر  سيوتكلَّ  ة على سلي م  وُ  سذه م  و  عيب،وا له

قِيعوة فيو   ثومَّ  اس  دلسنتلم يف ِغيبت   ثمَّ ط النَّ فيتسلَّ  عوًلن يف أدوياقه  َجري أيوديلم يف الًله  يهقه

رَّ  ْفك الدَّ  ؛ةٍ مُمحه َه اَِ    سااعتداقِ م الحرامِ من  وًْلره لم على ُحرمات اآلمنين من أمًلاللم سعه

 ئاَ  ما يكًلن.فيكًلن علي  يف خَينة َيِّ   يف أعراضلم سغير ذلك

ْتح  اِب  افه فه ْن خه ُ مه ِدينُ  رِّ المَّ  فمه قَّ عه ْن لم ُيباِل ره   . دينُ    سمه
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ول عليو  جماعوةُ لمَّ    ؒا ن حنبلٍ  خبار أ ي عبد اهلل أحمده سيف أ خه مون الفقلواق   ا ده

وسداس وإاَّ »:  ؒلطان  فقوالرسه يف الخرسن علوى الست ولَّ  أي أنَّ  ؛«يف السَّ وَه يف  السَّ

وْتح هوذا    اامتنوا ُ   سعقلِوا َنتلي  فكوان مون دينِو ي إلى درسرٍ  ين المسلمين يءدِّ  عون فه

و  الباب سَّ ورِّ   ؒ مع موا مه وده مون الحوب ِ  مون الضت سه و يف جه لويظِ  ديد سالعوذاِب المَّ  الغه

ًِ  السِّ  ًُ لا  لكنَّ تي ُجلِد  ِ الَّ  ياط الكثير وْن كوان يعُبولِ    ُصًلر    فلوًل كوانه اهُ د اهلل سا يهعبود هوًله مه

َه ه نفسه يهعبد اهلل سيجري يف رضه    لنفِسو   من اللًلى فلم ُيِعْن على ذلك  ودن يهلوتم ه اه  سنه

ْن يذهُب  النتصرً  سلًل ذهب يف ًُ  يف ذلك نفًلُس  مه ًُ  سأمًلاُل  كثير  .سفير

ه َكًلن هذه األصًلُل  توي الَّ  هم كالجبوالِ عنوده  سلذلك فالخائفًلن من اهلل الُمعه ِّمًلن أهْمره

ََُعَُعلا الرِّ  وياح  سأمَّ ا   للنَّْفوع ساانتفوا ِ  مبوادئه  ذين يجعلوًلن َلوك األصوًلله ا أسلئوك الَّ

ً، ِجباا، لم يجعلًلنه فننَّ  ً، أخرى عُ داهقة  سيجعلًلنه  لا َار ا من الرَّ لا َار عان موا رسق، وره َه مل  

َهُسفت ياح الَّ ََسل مع الرِّ   لا.تي 

سأن   ينبوات علوى الودِّ دد سالثَّ اكم اللداية إلى الرت أن يرزقنا سإيَّ  ▐أَدل اهلل 

 نا.أنفِس  نا سيقينا درَّ يللمنا ُردده 

َسبَمُة ْبُن َزيْد  )
ُ
وةه كما قال المصنِّف: )قائل هذا األثر هًل  (َوأ اِرثه ْيوِد ْ وِن حه ُة ْ وُن زه امه َه ُأ

وْيِن   وُب  ِوِذي الُبطه قَّ ُيله ْيوٍد  سه أه هوا زه وٍد  سه مَّ ت  ُيْكنهوى أه هوا ُمحه
ْلبِي  الكه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ ْمِسوينه  َه خه أهْر هوٍع سه

ِدينهةِ  اِحي المه  (. ِالُجْرِف مِْن نهًله

ٍد  سقًلل : ) مَّ ْيدٍ ُيْكنهى أه ها ُمحه أه ها زه م ن يرُ  ؛ أي(سه َهقدَّ دت ُكناه  س ن َعدَّ  ه.ممَّ

ُب  ِِذي الُبطهْينِ سقًلل : ) ُيلهقَّ ْيُن صغيُر  ارِ الُبَطيت ؛(سه  .(1) زُ : َصغيُر البطن؛ فكان ل  ُ طه

 

                                                           

سثالثوين  ثموانٍ   َونة رجوٍب من دولر  الثَّالثينليلة الخمي     سكان ذه ٰلِكه الثَّالثإلى هنا َوموام الومجل  ( 1)

   عد األر عموائة ساأللف.



109 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 السَّاِدَسُة َوالِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ا  ▲ةه مه ائِ عه  عه ْت:أهنَّله اله ُتْغِفُلًلنه أه » قه اُضعه إِنَُّكْم له : التًَّله
ًِ
له الِعبهاده  .«ْفضه

اُه  سه  سه النَّ ره
 ائِ
ت
نهنِ » فِي ي ى؛ «الست ًُ  ِالُكْبره ْمُلًلره ه المه

ِهي نهاُدهُ   سه َْ إِ ِحيُح  سه ُرِسيه  صه ا سه ْرُفًلع،  مه

اه  ْثُبُت  سه  .يه

ُة  ِنُْت أه ِي  هْكٍر  وَََعئ َشااةُ  ائِمه ه عه
ُم أه ِوي  هْكوٍر:  -ِهي َْ ا ْبودُ سه   عه

ِ
وانه  ْ ونُ  اهلل ِدويَّ ال - ُعْثمه ُة ُقره

يِق  التَّْيِميَّوو وودِّ ِة  ِنْووِت الصِّ يقه وودِّ الصِّ اِق سه ْيووره الُحمه ووُب  ِووُدمِّ الُمووْءمِنِينه سه قَّ له َُ   سه
ِ
ْبووِد اهلل ْكنهووى ُأمَّ عه َُ ُة  

يه  ًُلفِّ نهةه  ْت َُ ِحيِح  َه لهى الصَّ ْمِسينه عه خه ْبٍع سه ِدينهِة.  َه   ِالمه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

قوو  اهلل ذكوور ًه  المصوونِّف سفَّ ُةالسَّاِد) الُغوورَّ ــَ ُروَن س ــْ موون الغوورر األر عووين عوون  (َوالِعش

لِّين   حا ة الُمجه اُه )ما  سهًلالصَّ سه والنَّ ره  سه
 ائِ
ت
ونن الكوربى» ( فِويي ونْ ) صوحيٍح   نَونادٍ « الست  عه

ْت: ▲ةه مه ائِ عه  اله ا قه اُضعه » أهنَّله : التًَّله
ًِ
له الِعبهاده ُتْغِفُلًلنه أهْفضه   .(«إِنَُّكْم له

ُرِسيه ) ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  ( من كالم النَّ يه
ِّ
 .♀ بي

اُه ف: )سقًلل المصنِّ  سه  سه النَّ ره
 ائِ
ت
نهنِ » فِي ي ى«الست ًُ  ِالُكْبره ْمُلًلره ه المه

ِهي مييوَ  وين للتَّ  ؛(  سه

الُمجتبهوى مون » :   فاَومُ «غرىنن الصت الست »المعرسف  و  سالكتاب اآلخر ل   هذا الكتاب

ً نن الُمسنده  «.الست

 ف كتابْيت:َصن   سائي  فالن  
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نن»: أحدهما  «.الست

ً»: واآلخر نن الُمسنهده  «.الُمجتبهى من الست

ف  و فاألسَّ  نن الكربى»ل ُيعره ف  و  سالثَّ «الست نن الصت »اين ُيعره  «.غرىالست

نن الصت »إلي  ُيراد   :  سأصل إطالق العَسِ   «.غرىالست

اُضوول الِعبووادً؛ فالِعبوواداُت ويف األثيير:  فه َه ْضوولِلا؛ فلووي  َووًلاقٍ  ليسووت علووى حوود    يووان  يف فه

 .ُمتباينة الفضل  فبعضلا أفضل من  عضٍ 

 رجيِح سالتَّو  يف ِذْكر أقًلال أهل العلم يف أفضول الِعبواداِت  نافعُ  جامعُ  م كالمُ سا ن القيِّ 

ْدر كتا      ينلم    .   ساانتفا ِ   سهًل حقيُق  قراقَِ «الكينمدارن السَّ »يف صه

ْدح التَّ وفيه أيًضا:  لت  عائمةُ مه عه له العبادً. ▲ ًلاضع؛ إذ جه  أهْفضه

ْلِق  قهبًلل الحقِّ : هًلواضع والت    .سإع ام الخه

طَّ  ْن سه ْن جاق    على قهبًلل الحقِّ   نهْفسه  نه فمه ْلق سمعرفةِ  سَع يمِ   ممَّ   فننَّو ؛حقوًلقلم الخه

ول الحوقَّ ُمصيُب هذه العبوادً )التَّ  امه وْن عه ْلوقه  ًلاضوع(  سمه دَّ    خوالف ذلوك سالخه وره  الحوقَّ  فه

ْلق  .هي الكِْبرُ    ساقُع يف ُمْللِكٍة ع يمةٍ فننَّ  ؛ساحتقر الخه

فلة حاُل  أنَّ وفيه أيًضا:  توي َهْعِرُض للعبد؛ فالعبد يهغُفل  ما يجتال  من الُمقِحمات الَّ  الغه

ُل عن ر ِّ    لا قلبُ  ِ  أُ يهْصد ده  ما يجلًل قلبهوفيهْغفه اهه َهعه وع َلوكه    فنذا  فه الغفلوة عنو   سصوار    ده

ُ مت َلك الغفلةُ  يهِقظه  ْن أخلده إليلا عه ْلب  سمه َْ على قلبِ  القه  ت.مه كه حْ ته   سا

و اِيقواظِ  لَسمُ وفيه أيًضا:  ارضه ْفوالت العه   هوذا؛ فننَّو ▲ كقوًلل عائموةه  ؛ةِ مون الغه

ًِ لِ  إيقاظُ  ْدر ِعباد له عن قه فه ْن غه ْدِرها.ًلاضع  التَّ التَّ  مه  عريف  قه

ْفلة ممَّ  سالُمًلقِظُ  ْفوالت القلوًلِب  القلب   ؛ فال منواصه  ا يهْعُ م انتفا ُ من الغه    سامون غه

باَِ تي َنلض  ِ   : الُمًلقِ ات الَّ ا َنتفع ما يف هذه األزمنة؛ فممَّ َيَّ  َُ  لا.لا من 
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ائِمه ف: )قائلُة هذا األثر هي كما قال المصنِّ  ▲ (وَََعئ َشااةُ ) ُة  ِنْوُت أه ِوي  هْكوٍر ووعه

ُم أه ِي  هْكٍر:  - َْ ا ْبدُ سه   عه
ِ
وانه  ْ ونُ  اهلل ِدويَّ ال - ُعْثمه وُب  ِوُدمِّ التَّْيِميَّوُة ُقره قَّ له َُ   سه

ِ
ْبوِد اهلل ْكنهوى ُأمَّ عه َُ ُة  

يِق   وودِّ ِة  ِنْووِت الصِّ يقه وودِّ الصِّ اِق سه ْيووره الُحمه يهووالُمووْءمِنِينه سه ًُلفِّ وونهةه  ْت َُ ووى  َه له ْمِسووينه عه خه ووْبٍع سه َه

ِحيِح  ِدينهةِ  ِ   الصَّ  .(المه

ُم أه ِي  هْكٍر: سقًلل : ) َْ ا ْبدُ سه   عه
ِ
انه  ْ نُ  اهلل ننُ  ؛(ُعْثمه َه ْن ُدِلر  ُكنيت ؛ أنَّ  هذا عندهم  لم فيمه

لوا ؛ ألنَّ (عبود اهلل  ون عثموانه  عائموة  نوُت )   فال يقًللوًلن: نًلن اَمه ُيبهيِّ  ثمَّ    يذكرسن   ُكنيتِ 

ووُة  ِنْووُت أه ِووي  هْكووٍر )َهخفووى حينئووٍذ  لكوون ُيقووال:  ائِمه ه عه
ووُم أه ِووي  هْكووٍر:  -ِهووي َْ ا ْبوودُ سه   عه

ِ
 ْ وونُ  اهلل

انه   (.ُعْثمه

ِديَّ السقًلل : ) دَّ  ؛(ةُ التَّْيِميَّ ُة ُقره قه إلى القبيلوة األعلوى ساألدنوى  فلوي مون  نوي  لا نسبةُ م أنَّ َه

 .من قريشٍ  َهْيمٍ 

 سقًلل : )
ِ
ْبِد اهلل ْكنهى ُأمَّ عه َت ير؛ فننَّ  لا عبدِ أي نِسبة، إلى ا ن أختِ  ؛(َُ وب اهلل  ن ال قِّ َُعه لوا لوم 

ا.  أحد،

 .في  ديقُ  ا يصحت  ؛لا أَقطتأنَّ سما ُرِسي 

يِق سقًلل : ) ودِّ ِة  ِنْوِت الصِّ يقه ودِّ الصِّ اِق سه ْيوره الُحمه ُب  ُِدمِّ الُمْءمِنِينه سه قَّ له َُ  أي هوذه ألقواُب  ؛(سه

ْن َعدَّ ُعِرفهت  ِ   دت ألقا  .لا؛ فلي ممَّ

ووُب ألزسان النَّ (ينِ نِ مِ ءْ الُموو أمت )و قه  : له
ِّ
ًٍ    فُكوولت ♀ بووي ووب )أمَّ  موونلنَّ  ساحوود قَّ له َُ 

 المءمنين(.

اقِ سقًلل : ) ْيره ْمراق(  فكان  ياُض  ( َصغيرُ الُحمه ًٍ.)الحه  لا ُممره ،ا  ُحمره

يِق سقًلل : ) دِّ ِة  ِنِْت الصِّ يقه دِّ بهرِ  ؛(الصِّ ْدق يف خه   ة اِفوكها يف قصَّ أي المنسًل ة إلى الصِّ

ا  سَقدَّ  ◙ كما كان أ ًلها أ ًل  كرٍ  يق،   .م ِذْكر هذا يف ألقا ِ ِصدِّ

 



112 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
 امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:قاَل 

 السَّاِبَعُة َوالِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ًه  عه ْيره : ◙أه ِي ُهره ى الِجْذله » أهنَُّ  قهاله يهنْسه ْيِن أهِخيِ   سه ًه فِي عه ا ذه ُدُكُم القه -ُيْبِصُر أهحه

: الِجْذ ه  ْيِن نهْفِس ِ  - أهْس قهاله  .«فِي عه

اهُ  سه ُد فِوي  ره ْهودِ »أهْحمه َت واِريت فِوي   «ال الُبخه دِ »سه ِب الُمْفوره ونهاُدهُ ؛ سه «األهده َْ وِحيُح  إِ ُرِسيه  صه  سه

ا ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  .يه

بُو ُهاَريْاَرةَ 
َ
   َوأ

ت
وي َِ ْس ْخٍر الدَّ ِن ْ ُن صه ْحمه ْبُد الرَّ ْموُلًلرُ ُهًله عه وُب    ُِكنْيهتِو ِ  مه قَّ ُيله وافِِظ  سه  ِحه

ا هِة   حه  الصَّ
ه
نهةه  ًَُُلفِّي ْبٍع  َه : َِْسعٍ  -َه قِيله اٍن  سه نهةه ثهمه َه  : قِيله ِقيِق  - سه ْصِرِه فِي العه ْمِسينه  ِقه خه سه

ا. ُدفِنه  ِله ا سه ْيله ُحِمله إِله ِدينهِة  سه اِحي المه  مِْن نهًله

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (السَّاِبَعُة َوالِعْشُروَن) الُغرَّ من الغرر األر عين عون الصَّ

لِّين   اهُ سهوًل موا )الُمجه سه وُد فِوي  ره ْهودِ »أهْحمه َت واِريت فِوي   «ال الُبخه دِ »سه ِب الُمْفوره  (  نَونادٍ «األهده

نْ ) صحيٍح  ًه  عه ْيره : ◙أه ِي ُهره وى » أهنَُّ  قهاله نْسه يه وْيِن أهِخيوِ   سه ًه فِوي عه ا وذه ُدُكُم القه ُيْبِصُر أهحه

: الِجْذ ه -الِجْذله  ْيِن نهْفِس ِ  -أهْس قهاله   .(«فِي عه

ا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا إلى النَّ ؛ (سه  أي ُمضاف،
ِّ
اه )   ♀بي ْثُبُت  سه  ( من كالم .يه

   يلحُقو منلم مون عيوٍب    أحدُ   يهْخلُ ا ن لدم ِسعاق العيًلب  فال ُي هنت أنَّ  أنَّ ويف األثر: 

تهبه اهلل على كلِّ  تهب  من إصا ة الذت  ساحدٍ  فقد كه  نًلب.منلم ما كه
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راَب العيًلب سمقاديرها.وفيه أيًضا:   اختالف مه

ْلق ُمتباينةُ تي ُيعاب  ِ فمقادير العيًلب الَّ  ْيُب  ؛ فمنلاُمتفاسَةُ  لا الخه ْيب  منلا  سع يمُ  عه عه

 من . أقلت 

 .أس قال: الِجْذ  - ساِدارً إلى ذلك يف ِذْكر القذاً سالِجْذل

ُخ اليسير يف العين.)الَقذاة(: فو  َه  الًله

 خلة.َاق النَّ : هًل)الِجْذع(  أسو)الِجْذيف( 

ثت على اِقبال على معرفة العبودِ وفيه أيًضا:  فِميْت َطرائيق إصيلح  ؛ نفِسو عيوًلبه  الحه

الوونَّْف   سكووان هووذا موون علووًلم    عيووًلبه معرفُتوو ت فقييه ال بييد:فِمييلووا  : معرفووة عيًل ِ اليين ْفس

لهلم كالمُ لف؛ السَّ  لوا  هوًل موع موا معو  مون لوا سغًلائلِ يف معرفة عيًلب الونَّْف  سلفاَِ  كثيرُ  فه

نَّ   .ة أصل علم النَّف  على الحقيقةالكتاب سالست

: العلوًلم الوًلاردً يف ذلوك مون كوالم اهلل سكوالم رَوًلل  ال لوم يف م رفة الين فس فأصح  

مًلهم مِ َيَّ    ساالِح لف الصَّ سكالم السَّ  ♀ دَّ  حا ة.ن الصَّ ما ُمقه

ت عن  معارُف سهذا الِعلم يف معرفة عيًلب النَّْف  ممَّ  وًلُل المتدخِّ  ا قهُصره  رين  فهصوار القه

وا توي يراهوا  عوض النَّوالَّ   الة عليو  مون الُعلوًلم الملجوًلرً   سالدِّ  في  ساِحاطةُ  اس علًلم،

ا من علًلم الُمخالِفين من الصت للعامَّ  ف،  ة.ًلفيَّ ة  أس طهره

ْلُل  حقيقة هذا العلم سكلت  ولِّ الَّ   ذلك جه وذي كوان مون أهجه لف  فكالملوم فيو   ِعْلوم السَّ

 .كثيرُ 

مِّ وفيه أيًضا:  ْلق؛ فاألهثهر المذكًلر يف ذه تهبتع عيًلب الخه َه ْيوِب  النَّْلي عن  ْن  هُصر  عه ه  غيورِ  مه

د للعبد أن يتتبَّ  ْلوق يف ذساَِ فال ُيحمه ْيوِب  أنَّ  لوم   ودن يعورفه ع عيًلب الخه   كوذا فوالنٍ  مِوْن عه

 إلى غير ذلك. ...كذا فالنٍ  سمن عيِب 
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ًلنِ     عيًلب الونَّْف  : معرفتُ ا ينفعُ لكن ممَّ  وا؛ فيعورف أنَّ مون حيوث كه مون عيوب  لوا نهْفس،

ْفلوة... إلوى غيور ذلوك مون ة الثَّ : الغرسر  سمن عيبلا: محبَّ النَّْف  مثال،  ناق  سمن عيبلوا: الغه

 عيًلب النَّْف .

نِ  أنَّ وفيه أيًضا:  ْلق التم  عيًلبه  مه  .ُجِعلهت ل  عيًلُب   الخه

وْتر اهلل  فوالتم  عيوًلب النَّو مِنه  لف؛ أهنَّ سيًلجد هذا يف كالم السَّ  َِ وْن كوان َحوت  اس مه

م نفس  هذه السَّ   اسالنَّ  ْن أهْقحه له اهلل ل  عيًل ،ا  فمه عه ا عيًلب النَّوفهجه وله اهلل   اسبيل ُمتهتهبِّع، عه جه

ْيب .ل  ُعيًل ،ا يكمفلا للنَّ  ▐  اس  فيرسن عه

ًلى ُيعِمي القلب سُيِصمت  أنَّ وفيه أيًضا:   ي.  عن معرفة ما ينبغِ الله

ًه فلذا الَّ   أعماه هًلاه عون عيوِب   أخي  سينسى الجذ  الع يم سهًل يف عين  ذي ُيبِصر قهذا

ا  منَلة السَّ نفِس  عيب،وا لغيوره  منَلوة الًلَوخ  خلة الع يموة  سرأىاق للنَّ    فلم يره عيب،ا كبير،

امُِل  على ذلك اللًلىاليس اس    علوى عيوًلب النَّونهْفِسو   ا تغى اْطاله ه ؛ فننَّ ير يف العين  سحه

مَّ  ْيب نفس سأهصه  فصارت ل  هذه الحال.  لا عن معرفة عه

بد من الًلممَّ  أنَّ وفيه أيًضا:  ع العيًلب ِذْكرُ ا يحمي العه  ة.ينيَّ ً الدِّ ُخًلَّ األُ  لًلغ يف ُمستنقه

ف أنَّ  ره ْن عه ْيبه  فمه ْن أراد عه و   هًل أُ  مه فَّ َهحه ْيبِول  يف اَِوالم  وُعفهت ظ مون ِذْكور عه    سإذا ضه

  . عضٍ  لم عيًلبه ة  ين المسلمين ا تغى  عُض ينيَّ ً الدِّ األُُخًلَّ 

وينيَّوً الدِّ لصرً األُُخًلَّ  سهذه الحال الًلاقعة اليًلم؛ فننَّ  وُعفت يف قلوًلب النَّوة لمَّ  - اسا ضه

ْيب إخًلانو   سلوًل كوانه صار  عُض  - ب العلمسمن جملتلم: ُطالَّ  ْمف عه ه ساوُ  لم يبتغي كه

ف أنَّ   ة قًلي اينيَّ ً الدِّ للم  األُُخًلَّ  ره َُستهر  العًلراِت  المسلمين  سأنَّ  هذه العيًلب عًلراُت  لعه

ف عنلا. ح سُيكمه َُفضه ر  فال  َُكسه  سا 
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اس  سالقيوام مولير  عيوًلب النَّواْمتهنهع العبد مون التَّ   القلبة يف ينيَّ ً الدِّ األُُخًلَّ  فنذا قًليِت 

تهبت  َه يوب   سا يجد قلبهو  ُيءلُِم  ما يقعًلن في  من عيٍب علا؛ ألنَّ على  وا  صودسر هوذا العه ِرح،   فه

ا يرفع    نفسه  من فالنٍ      غيره.    سيخفُض ليجعل  ِجْسر،

اس النَّ  ة؛ ألنَّ ينيَّ ً الدِّ ْعف األُُخًلَّ ه: ضه ءُ ب العلم؛ منماَتعرض يف ُطالَّ  ع يمُ  سهذا داقُ 

وا ة؛ فنذا صار  عُضوالنَّْفعيَّ  :صارت من رسا طلم  ةيَّ اليًلم َحت ضغط المادِّ  لم ينفوع  عض،

 ه.يقًلم ل   ما يريد  سإذا كان ا ينفع  صار يقًلم ل   ما يضرت 

ت هووذه النَّ  ناقِووب  سالرَّ  ة انقلبووِت فعيَّووفوونذا ُسِجووده قووائ  فضووائل  سالنَّ ذائوول العيووًلب مه

 !كمااٍت 

ا  سالفضيلة رذيلة، سإذا لم يُ   !ًلجد نهْفُع صار الكمال نهْقص،

ا يف طالب العلوم ع يمُ  سهذا در   وْدِح   فهمه وا   سموا أسَوع موا َجوده مون مه  عضولم  عض،

 ة.ْفعيَّ نَّ الذلك  را طة    كلت سثناق  عضلم على  عضٍ 

وفعيَّو: أن َكًلن َلوك النَّ يف الُقْبح وأعظم شيء   ونَّ ة َحوت َوتار نهْصور المَّ  ة  فوننَّ ر  سالست

نَّ المَّ  نَّ   المَّ ة ا ُينصران إاَّ ر  سالست  ة.ر  سالست

ونَّ  ْن هه وتوي ينتفوع  ِ سا ط الَّ هوذه الورَّ  أنَّ  سمه كِّ َُمه ولوا هوءاق سهوءاق  ر  نلم مون نهْصور المَّ

وونَّ  وونه النَّ  ؛ فووننَّ هيلوواته  ة فليلوواته سالست وواصوورين الست وو ر ة سالمَّ ذين هووم األخفيوواق األَقيوواق؛ الَّ

ْلق يجعلًلن را طتلم  .  اهلل سيرضاهما يحبت  :مع الخه

ُلم ُيحبت  ن ِصوْدقلم يف مونلم   ول مِو سلًل لم يهِصل إلي  نهْفوعُ   من المسلمين أحدٍ  ًلن كلَّ فه

ا؛ ألنَّ لوم يريودسه ُهوم  سوًلقٍ    سوًلقٍ  لًل أرادهم أحودُ  ملدينلم أنَّ   لوم عبواُد هلل  فليسوًلا عبواد،

ارات  سا للمَّ   ئاَاتسا للرِّ   للمناصب  لادات.سا للمَّ
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و ر طالب العلم من هذا الوبالق الع ويم الَّ وا  سأفينبغي أن يحذه   َحوت ئه تمرِ ْسو يه اَّ ذي فهمه

ا مون الباطول  سأن يسوير  ِ  ةٍ ديطانيَّ  حبائله  يِّن ل  ُزخرف، َه ًِ ِسوَُ وْن مضوى مون أهول  ير العلوم مه

نة سااقتداق  .سالفضل سالست

وِت تي كانًلا عليلا هي الَّ فالكماات الَّ  قه و تي سه ً : األُخوًلَّ وميت أعظمهيارسر الكثيورً  المت

وْرط ادقة  الصَّ   فوالُن فالن،وا  أس أن يوَسره  لم: أن يعورفه َِ ُخوًلَّ أينلم يف اهلل  سلم يكون مون ده

ْرط  فالُن فالن،ا  لكنْ  فالُن فالن،ا  أس أن يمدحه   ُخًلَّ أكان ده
ْن كان على األثور فلوًل  لم: أنَّ َِ مه

ا  سلوم يعرفوًلا عنو  إاَّ فونذا لوم يسومعًلا عنو  إاَّ   ريق  سإن لوم يورسهعلى الطَّ  ا خيور، ؛  خيور،

لًله من أهل الخير. عه  جه

ره   ألمر  الًلر ؛  دن يلَم  اِنساناوفيه أيًضا:  ة سقِلَّو  خيُر للعبد يف ُدنياه سُأخراه فالًله

  .ينالًلر  َذهب  الدِّ 

ْن  رَّ فمه َهلهمت ِ َهًله ْموفلاعيوًلب النَّو   عن  ولَّ اَوتقام دينُو  اس سكه وْن قه و    سمه تهطلَّ عو  فه ره ب سه

قَّ   اسعيًلب النَّ    . دينُ ره

ْلقحذير التَّ وفيه أيًضا:  ًْلر على الخه ْن يتتبع عيًل ه   من البهْغي  الجه يهقع ممَّ لم سُيعه ِّملا  فه

رَّ الَّ   يف البغي عليلم  حريم.التَّ  أددَّ  م  اهلل ذي حه

ى علوى أحودٍ  ْن  هغه ل رَوًلله  سمه ِخويمُ   ؛ فوننَّ الخسوارً إلوى نفِسو اَوتعجه َهوع البهْغوي سه ْر   مه

ْن أسرده لم ًَلداقُ ال ت  سعاقبةُ  ْليهعنفسه    فمه    َوًلقه لخرَِو   َويرى يف ُدنيواه قبوله فننَّ     هذا المه

ْلق. هْغيِ  عاقبةِ     على الخه

بُو ُهاَريْاَرةَ )
َ
وْخٍر ف: )األثور هوًل كموا قوال المصونِّ قائل هوذا  (َوأ ِن ْ وُن صه ْحمه ْبوُد الورَّ عه

  
ت
ي َِ ْس ْمُلًلرُ الدَّ ُب    ُِكنْيهتِ ِ  مه ُيلهقَّ ا هِة   سه حه افِِظ الصَّ   ِحه

ه
نهةه  ًَُُلفِّي ْبٍع  َه واٍن   -َه ونهةه ثهمه َه  : قِيوله سه

: َِْسعٍ  قِيله اِحي  - سه ِقيِق مِْن نهًله ْصِرِه فِي العه ْمِسينه  ِقه خه اسه ُدفِنه  ِله ا سه ْيله ُحِمله إِله ِدينهِة  سه  .(المه



117 
 

 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

ْمُلًلرُ قًلل : )س دَّ  ؛( ُِكنْيهتِ ِ  مه قه َه لهبت علي   س  ه.م ن يرُ أي غه

ووُب قًللوو : )س قَّ ُيله ا هةِ  سه ووحه ووافِِظ الصَّ ف  ِ  ؛( ِحه ووْن ُدووِلر  لقووب أي ُيعووره لووذا  فلووًل أقوودم مه

 .♀ًَلل لحديث الرَّ  ╚حا ة الصَّ  )الحافظ(؛ فقد كان أحفظه 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِمَنُة َوالِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

نْ  اِصي  عه انه ْ ِن أه ِي العه : ◙ُعْثمه وُم » أهنَُّ  قهاله اهلُل أهْعله   سه
ًِ
ُة لآِلِخره اعه َه ْنيها سه ُة لِلدت اعه َه

ْينها! له ْغلُِب عه لِكه يه ُف «أهيَّ ذه ُ  ُمطهرِّ اله له قه ُهًله  -  فه نْ ُ سه اسي عه ًِ!  - الرَّ اآلِخوره ْنيها سه ْبوُتْم  ِالودت هه : ذه

 : اله قه وا »فه ٍف ُينِْفُقله ًِ لاه وره مه وُل مِوْن عه ؛ أهْفضه وق  ُعُ  فِي حه يهضه ْلٍد  فه ُدُكْم مِْن جه ُم ُيِصيُبُ  أهحه ِدْرهه له

ا مِْن فهْيضٍ  ُدنها فهْيض،  .«أهحه

اهُ  سه ا فِي  ره ُهمه اُسده كِاله أهُ ًل ده ُد سه ْهدِ »أهْحمه َت ده  - «ال هْحمه
ِ
ْفُظ أل اللَّ نهاُدهُ ؛ سه - سه َْ ِحيُح  إِ  .صه

ِب  الَعبص  
َ
اِص وووُعْثمه  ُهًله  َوُعثَْمبُن ْبُن أ   يُ وووي ْ وِن  ِْم وواُن ْ ُن أه ِي العه

ت
ِفوي نهوى أه هوا كْ ٍر الثَّقه

 
ِ
ْبِد اهلل    عه

ه
ةه  ًَُُلفِّي اِسيه ِة ُمعه فه :◙فِي ِخاله ِقيله نهةه    فه ا  َه هه تِوي  هْعوده : فِوي الَّ قِيوله ْمِسوينه  سه خه

.ًِ   ِالبهْصره

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (الثَّاِمَنُة َوالِعْشُروَن) الُغرَّ من الغرر األر عين عون الصَّ

لِّين   اهُ سهوًل موا )الُمجه سه وا فِوي  ره ُهمه اُسده كِاله أهُ وًل ده وُد سه ْهودِ »أهْحمه َت ونْ ( )«ال وانه ْ وِن أه ِوي  عه ُعْثمه

اِصووي  : ◙العه وواله ْغلِووُب » أهنَّووُ  قه لِووكه يه ووُم أهيَّ ذه اهلُل أهْعله   سه
ًِ
ُة لآِلِخووره وواعه َه ْنيها سه ُة لِلوودت وواعه َه

ْينها! له ُف «عه ُ  ُمطهرِّ اله له قه نُْ   -  فه اسي عه ُهًله الرَّ : -سه واله قه ًِ!  فه اآلِخوره ْنيها سه ْبُتْم  ِالودت هه ُم »: ذه وِدْرهه له

وا مِوْن  ْيض، وُدنها فه ا أهحه ٍف ُينِْفُقله ًِ لاه ره مه ُل مِْن عه ؛ أهْفضه ق  ُعُ  فِي حه يهضه ْلٍد  فه ُدُكْم مِْن جه ُيِصيُبُ  أهحه

ْفُظ )  («فهْيضٍ  اللَّ ده سه هْحمه
ِ
 (.أل
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 .حياً العبد َاعاُت  أنَّ   يانُ ويف األثر: 

وب امُ أيَّ  ما أنته إنَّ  ؛لدم ا نه »  قال: أنَّ   ؒسيف المدثًلر عن الحسن البصريِّ  هه   فنذا ذه

ب  عُض  منك يًلمُ   «.كُكلَّ  ى َذهبه ك  حتَّ ذههه

  : دًلقي قًللُ  سمِن دعر أحمده 

ووو  ات قلوووب المووورق قائلوووُة لووو :دقَّ

 

ًه  إنَّ    يسثوووووووًلانِ  دقوووووووائُق  الحيوووووووا

  سمنلا: ما يكوًلن نيا يف إصالح المعا ِ مِْن َاعات العبد: ما يكًلن للدت  أنَّ وفيه أيًضا:  

س وين معواٍد يكوًلن إليو   فيغتونم    وين معواٍ  هوًل فيو  لآلخرً يف إصوالح المعواد؛ فالعبودُ 

ًه ارين  فُيصلِح الدت   يف إصالح َلك الدَّ َاعاَِ    المعاد. نيا  المعا   سُيصلِح اآلخر

ثت وفيه أيًضا:  ا  الحه  .عن النَّْف على اادتغال  ما ينفع  سلًل َرسيح،

ً،  منلا  افعةنيا النَّ َاعات الدت  فننَّ  رِّ ة،  ما يكًلن ِعباد يوة،  موا يكوًلن عواداٍت    سمنلاُمقه ًلِّ ؛ ُمقه

ًلَّ  ْفق العادات الجاريةاعات الَّ ى العبد  السَّ فيهتهقه رسيح عون التَّ  سمنلا: - تي َكًلن يف دنياه سه

 اعات.  على ما هًل أقًلى من ذلك من العبادات سالطَّ ما ُيعينُ  - النَّف 

افعة ا َنحصر يف العبادات   ل يندرن فيلا ما ينفع من العوادات  سلوًل نيا النَّ فساعة الدت 

 ياضة.المختلفة  سمنلا: الرِّ  رسيِح رسيح عن النَّْف   دنًلا  التَّ التَّ 

و سمًلقًلفة،  ساآلثار الًلاردً مرفًلعة،  ا ُيوراد منلوا الحورام    اعاتيف ما ُيوءذهن  و  مون السَّ

ًه  : ♀  سفيو  قًللو  األَُويديِّ  ة حن لةه يف قصَّ  ◙ سمنلا: حديث أ ي هرير

ُكْم َتُكوُنيوَ  َعَليى َميا َتُكوُنيوَ  َعَلْييِه ِعنْيِد » َلَصياَفَحْتُكُم الَمَلئَِكيُة فِيي الط ُرَقياِت،  ،َلْو َأن 

 «.َوَلكِْت َيا َحنَْظَلُة َساَعة  َوَساَعة  



120 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
ب   فيقورُ ل فيلوا اِنسوان علوى نفِسويحمِ  أي َاعةُ  ؛«َساَعة  َوَساَعة  »: فالمقصًلد  قًلل 

تهقوًلَّ أخرى يطلب فيلا معاده    سَاعةُ ▐  من ر ِّ  ح عون   سما يه سِّ ت  و   أس موا ُيوره

   من المباحات.نفِس 

وسأمَّ  ْن يفلم هذا  دن َكًلن السَّ وا مه ً، هلل  سالسَّ العبود   لقلوِب  اعة األخورى َكوًلنُ اعة َوار

 -أس غيوره  اقمون الِغنو - مواتذ فيو   ودنًلا  المحرَّ َاعة القلب هوي موا يتلوذَّ  سيَعمًلن أنَّ 

ْلمُ  َُِرده المَّ َقيمُ  فلذا فه فيموا أفناهوا   لواعن َواعات عموره كلِّ  سُل ءُ ريعة  فالعبد مس  لم 

 سأ الها.

لهب علي . أنَّ وفيه أيًضا:  ب إلى ما غه  العبد ُينسه

ْن َغلِ   فيكًلن من أهللا.  نياب علي  َاعات الدت فمنلم: مه

ْن َغلب علي  َاعات اآلخرًسمن  فيكًلن من أهللا.  لم: مه

 نفسواد  إلوى إصوالح المعوادِ  ما ُيطلهب  فوال يميول العبودُ ياألمر  ااعتدال فوفيه أيًضا: 

و المعا   أس إصالِح     مون هوذا سهوذا  سدائوُل المعا   نفساد المعاد؛ لكن يصيب ح َّ

 ًُ  .الًلحي يف هذا كثير

ووْدح الرَّ وفيييه أيًضييا:  ف:   مووع ااَووتحقاق سأهْموون الفتنووة  جوول يف سجلوو مه وورِّ يف قًللوو  ُمطه

( ًِ اآلِخره ْنيها سه ْبُتْم  ِالدت هه َم  ِ  ؛(ذه َْ  لما.أي ُف

 عثموانه   تهًلجيو  األن وار إلوى موا يهنفوع الونَّْف ؛ فوننَّ   ًلاضع العبد إذا ُموِدحَوفيه أيًضا: 

ُف لمَّ  ◙ ح  ُمطرِّ ده ح  قال َلك الكلمة الَّ  ا مه ده تي قود َوءسل إلوى َفضويل غيوره  ما مه

وُل مِوْن »)  قال: علي ؛ فننَّ  ؛ أهْفضه وق  وُعُ  فِوي حه يهضه ْلوٍد  فه وُدُكْم مِوْن جه ُم ُيِصيُبُ  أهحه ِدْرهه ًِ له وره مه عه

ا مِْن فهوْيضٍ  ُدنها فهْيض، ا أهحه ٍف ُينِْفُقله وْن يكوًلن أفضول منَّو   يقوًلل: إنَّ فكدنَّو  («لاه إذا   افويكم مه

 صار إلى هذه الحال.



121 
 

 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

ْلُقوفاألصيلتي ينبغي َلًلكلا إذا ُمِدح اِنسوان  بيل الَّ سهًل السَّ    واب المودح  فوننْ   ُ : غه

ره  من مادٍح  فلتت كلمةُ  كه ْدٍح  فهذه ْرف  إلى ما ينفع   مه ه هًل إلى صه ره وا    اده  دن يذكر لو  كالم،

لِّم.  هًل سإيَّ يحتاُج    على ديقٍ يحملُ   اه  أس يحتاج  ذلك الُمتهكه

 ة.دقة مع الِقلَّ فهْضل الصَّ وفيه أيًضا: 

ودَّ  - أي مع الحاجة - من اِقتار   ساِنفاُق : ُجْلد الُمِقلِّ دقةت أفضل الص  فمِ  قه َه م كموا 

  .سعن أ ي  سأمِّ  ◙ - ار  ن ياَرٍ عمَّ يف قًلل 

ًَُلِجب فهضللا  فكم من كثرً النَّ  أنَّ وفيه أيًضا:  ا. قليال،  ُمنِفٍق فقة ا  ا كثير،  يسبق ُمنفق،

 سعند النَّ 
ِّ
 النَّ  أنَّ ؛ ◙ سغيوره مون حوديث أ وي أماموةه  سوائي

َّ
قوال:  ♀ بوي

ا أي أنَّ  ؛«ِدْرَهم  َسَبَق ِمَئَة َأْلِف ِدْرَهم  » ا ساحد، ا أنفق درهم، وبق  و  موا   ُمنِفق، ل مون السَّ صه فهحه

دَّ  قه قه مائة ألف درهمٍ َه ْن أهْنفه  .م على مه

بد عند نفقتِ فالمَّ  ْلر نهْفِس    دن يف إرادً العه ًِ سقه و   من دولًل ْضوِع الصَّ دقة يف يود الموال  سسه

تُ ؛ لاُمستحقِّ  قه ده ُ مت صه ْن ُجِمعهت ل  هذه األمًلر عه ها.    سإن قهلَّ فمه دت  عه

ِب  الَعاابص  )
َ
ف: قائوول هووذا األثوور هووًل كمووا قووال المصوونِّ  ◙ (َوُعثَْماابُن ْبااُن أ

اِص وووُعْثمه )   يُ ووي ْ ِن  ِْم وواُن ْ ُن أه ِي العه
ت
ِفي  كْ ٍر الثَّقه

ِ
ْبوِد اهلل    نهى أه ها عه

ه
وًُلفِّي وةه  َُ اِسيه وِة ُمعه فه فِوي ِخاله

◙: ِقيله نهةه    فه ا  ِا َه هه تِي  هْعده : فِي الَّ قِيله ْمِسينه  سه ًِ خه  .(لبهْصره

اِص اسقًلل : ) دَّ يووْ ُن أه ِي العه قه َه  .غة األفصُح   اللت م أنَّ (  نثبات الياق؛ 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 التَّاِسَعُة َوالِعْشُرونَ الُغرَُّة 

  

وونْ  اِد ْ ووِن أهْسٍس  عه وودَّ وواله  ◙ده ًُ  -أهنَّووُ  قه ووا فه ُ  الًله َْ ووره ضه ووا حه مَّ وواُف » :- له ووا أهخه ُف مه أهْخووًله

ْيُكُم: الرِّ  له ِفيَّةُ عه ًُ الخه ْلًله المَّ  .«يهاُق  سه

اهُ  سه اُسده فِي  ره ْهدِ »أهُ ًل ده َت  فِوي «ال
ت
انِي ْيٍم األهْصوبهله أهُ ًل ُنعه  فِوي «ِحْليهوِة األهْسلِيهواقِ »  سه

ت
ِقوي البهْيله   سه

انِ » يمه
ِِ ِب ا ا - «ُدعه ُلمه ْفُظ له اللَّ ِحيُح - سه نهاُدُه صه َْ إِ ْثُبُت.  ؛ سه اه يه ا سه ْرُفًلع، ُرِسيه مه  سه

وْس  
َ
اُد ْبُن أ   يُ  ُهوًله  وََشاادَّ

ت
ِجوي ره َْ واِريت الخه ا ِوٍت األهْنصه اُد ْ وُن أهْسِس ْ وِن ثه ودَّ نهوى أه هوا كْ ده

ْعلهى ِة    يه ِذِه األُمَّ ِقيِ  هه ُب  ِفه قَّ ُيله  سه
ه
ْقِدسِ  ًَُُلفِّي ا  ِبهْيِت المه هه تِّينه أهْس  هْعده

َِ نهِة  َه ْبله   .قه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َوالِعْشُروَنالتَّاِسَعُة ) الُغرَّ من الغرر األر عين عن الصَّ

ووين  لِّ اهُ سهووًل مووا ) الُمجه سه اُسده فِووي  ره ْهوودِ »أهُ ووًل ده َت  فِووي «ال
ت
انِي ووْيٍم األهْصووبهله أهُ ووًل ُنعه ِحْليهووِة »  سه

 فِي «األهْسلِيهاقِ 
ت
ِقي البهْيله انِ »  سه يمه

ِِ ِب ا ونْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ «ُدعه اِد ْ وِن أهْسٍس  عه ودَّ  ◙ده

ًُ  -أهنَُّ  قهاله  ا فه ُ  الًله َْ ره ضه ا حه مَّ ًُ » :- له وْلًله المَّ واُق  سه يه وْيُكُم: الرِّ له واُف عه وا أهخه ُف مه ِفيَّوةُ  أهْخًله   («الخه

ْيمٍ  (ظُ فْ اللَّ سه )   أل ي ُنعه
ِّ
 .سالبيلقي

ا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا للنَّ  ؛(سه  أي ُمضاف،
ِّ
ْثُبُت   )♀ بي اه يه  ( عن  من كالم .سه
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ًْلف الصَّ ويف األثر:  وه يف أهْمر دينِ اس  عده الح على النَّ خه فوًلن علوى الحًلن يتخًلَّ لم؛ فالصَّ

اب الدت اس فساد الدِّ النَّ  هه َهِقلت نيا َذهب سَجيقُ الدت  نيا؛ فننَّ ين  ا ذه ْكُثور  سالودِّ   س َه ين إذا  س

ُعب رجًلعُ  ُسر.  يف النَّ ذهب صه  اس سعه

مت وفيه أيًضا:  له  العبدِ  ؛ سهًل إهلارُ ياءالر  ذه مه  سه علي .اس فيحمدُ   ليراه النَّ عه

مت المَّ وفيه أيًضا:   ة.لًلً الخفيَّ ذه

لف كالمُ سللسَّ  و كثيرُ  لف سالخه ِفيَّويف  يان معنى المَّ أصياب بيه  قيويف   وأحسيتُ  ة؛لًلً الخه

 أنَّ  «:تهيذيب اآلثيار»يف  : ما َذَكره ابت َجرِيير  - وهو مت عيو  إفاداته - الحقيقة ه َكْبَد قائلُ 

لَّ  :هي ةهوة الخفي  الش   ُرم. دلًلً النَّف  الباطنة لِما حه  سما حه

لَّ دلًلً النَّْف  الباطنة في فننَّ  ه من َهنُْقل العبد من الفاضل إلى المفضًلل  أس َجرت ما حه

ًُ لا فيا دلًلَُ الُمباح إلى الحرام  سأمَّ  ُرم فلي هاهر  الفساد. ما حه

و عه كالم أهل العلم من األسائول ساألساخور يف َفسوير المَّ ْن طاله نه هور  ة  ثومَّ لًلً الخفيَّوسمه

ريوورٍ  ووده قووال قووًلا،  إلووى كووالم ا وون جه جه ووا ألفووراد مووا  سه قِوو  جامع، رت فه َه وورسه  فكالملووم علووى  كه ذه

هوا ا ون جريورٍ يرجوع إلوى هوذه الكلموة الَّ   فنًلن  سطرائقو ِ  ساختالِف  ره كه ا س توي ذه وفه وى فهمه فه كه

نه   .ساَعة،  رحمة،    ؒسأهْحسه

 ة ُيفِسدان دين العبد.لًلً الخفيَّ ياق سالمَّ الرِّ  أنَّ وفيه أيًضا: 

رِّ وفيه أيًضا:  لِ ُدُنًلِّ ة  ما ينفع عند ي الًلصيَّ َهحه  . األهجه

لِّ ة الصَّ َع يم الًلصيَّ وفيه:  ما يبدر مون  :صائح النَّ ادرً حينئٍذ؛ فمن أع م الًلصايا سأهجه

 يف َاعة احتضاره. أحدٍ 

ورين؛ فلوي ع يموة النَّفوع رسايوة، فمت أبواب ال لم الجيديرة بياإلفراد : سصوايا الُمحتضه

 سدراية،.
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م تلييك الوصييايا: ووالًلصووايا النَّ  وُمَقييد   لووا النَّ تووي أسصووى  ِ الَّ  ةبًليَّ

ت
عنوود  ♀ بووي

 ه.احتضارِ 

وْس  )
َ
اُد ْبُن أ اُد ْ وُن ف: )قائول هوذا األثور هوًل كموا قوال المصونِّ  ◙ (وََشاادَّ ودَّ ده

  يُ 
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه ا ٍِت األهْنصه ْعلهىكْ أهْسِس ْ ِن ثه ِة    نهى أه ها يه ِذِه األُمَّ ِقيِ  هه ُب  ِفه قَّ ُيله  سه

ه
ْبوله  ًَُُلفِّي قه

ْقِدسِ  ا  ِبهْيِت المه هه تِّينه أهْس  هْعده
َِ نهِة   .(َه

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه دَّ األهْنصه قه َه  م نه يره.( 

وةِ سقًلل : ) وِذِه األُمَّ ِقيوِ  هه ُب  ِفه قَّ ُيله ودَّ سه قه َه و م نه يوره  سأنَّ (  َُ    واألمم المقصوًلد منو : ُمحاذا

 ا قة.السَّ 
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 امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:قاَل 

 الثََّلاُثونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ْفيهانه  عه َُ ةه ْ ِن أه ِي  اِسيه : ¶ُمعه ا.«َهْجِر هةُ  اه ِحْلمه إِاَّ » أهنَُّ  قهاله ث، ا ثهاله    ُيِعيُدهه

اهُ  سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره ِحيُح «األهده نهاُدُه صه َْ إِ ا فِي   ؛ سه ق، لَّ ُه ُمعه ُهًله ِعنْده ِحيحه ِ »سه  «صه

ْفِظ: َهْجِر هةٍ »  ِله كِيمه إِاَّ ُذس  ْثُبُت.«اه حه اه يه ا سه ْرُفًلع، ُرِسيه مه    سه

ِب  ُسْفيَب
َ
َيُة ْبُن أ وْفيهانه  ُهًله َن َوُمَعابو  َُ ُة ْ ُن أه ِي  اِسيه وْخرُ  -ُمعه : صه وْفيهانه َُ وُم أه ِوي  َْ  - سا

ْرٍب   الاْ ِن حه
ت
ِدي ًِليت  يُ ا ُقره نِ كْ ألُمه ْحمه ْبِد الرَّ واِل الُموْءمِنِينه    نهى أه ها عه ُب  ِخه ُيلهقَّ  سه

ه
وًُلفِّي ونهةه  َُ َه

امِ  ْمِق المَّ تِّينه  ِِدمه
َِ. 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (الثََّلاُثوَن) الُغرَّ لِّوين من الغرر األر عوين عون الصَّ  الُمجه

اهُ سهًل ما ) سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره نْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ «األهده وْفيهانه  عه َُ ةه ْ ِن أه ِوي  اِسيه ُمعه

¶ : وا«َهْجِر هةُ  اه ِحْلمه إِاَّ » أهنَُّ  قهاله ث، ا ثهاله وا فِوي) سهوًل عنود البخواريِّ   (  ُيِعيُدهه ق، لَّ  (ُمعه

ْفِظ:) «حيحالصَّ » َهْجِر هةٍ اه »  ِله كِيمه إِاَّ ُذس   (.«حه

ا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا للنَّ  ؛(سه  أي ُمضاف،
ِّ
ْثُبوُت   )اينفظ الثَّولذا اللَّ  ِ  ♀ بي اه يه ( عنو  سه

 .♀ من كالم 

ا إلى هذا اللَّ   هِقي من القًلل: أنَّ  س  َُ ْع د»فظ الُمْثبهت مه وخ « األدب الُمْفوره هوًل  حسوب النتسه

 للبخواريِّ « األدب المفورد»عوَاه إلوى  الحوافظ ا ون حجورٍ  فوننَّ  المًلجًلدً يف أيودينا  سإاَّ 
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لِ » : لفظِ  َهْجِر هةٍ اه حه   «َهْجِر هوةُ  اه ِحْلمه إِاَّ »: ا أن يكًلن ينلما؛ فنمَّ  فظ دائرُ   فاللَّ «يمه إِاَّ ُذس 

َهْجِر هةٍ » :ا أن يكًلنسإمَّ  لِيمه إِاَّ ُذس   «.اه حه

خ المنمًلرً من  ل  ا ن حجرٍ كالُمثبهت  ديديكم  سالنَّْقل الَّ « المفرداألدب »فالنتسه  ذي نهقه

لِ » :اينفظ الثَّ هًل  اللَّ « األدب المفرد»عن  َهْجِر هةٍ اه حه  «.يمه إِاَّ ُذس 

و ر أنَّ سممَّ ووخُ  للبخوواريِّ « األدب المفوورد» ا ُيووْذكه وخ  فنُسه طِّ عَيووَ النتسه   سمووا يووة قليلووةُ   الخه

ُخ متدخِّ  ًُ ُسِجد منلا ُنسه وْبط ا ون حجورٍ   خوطِّ   ر وْن  عوده  سهوذه مون أدساق جملوةٍ  َِ مون  فمه

َُ أنَّ   الكتب ُخ عتيقةُ   ا  لل.التَّ  ةه   فتكًلن م نَّ سثيقةُ  ًلجد للا ُنسه ْقط سالخه  صحيف سالسَّ

رها عند ا تداق الطِّ   عُض  سأخذُ  ْن نهمه وخ الكتواب  ثومَّ مه ورها  باعة ما انتلى إلي  مون ُنسه نهمه

وٍخ من الكتب األصًلل الحقيقة  معارضتِ « األدب المفرد»فكتاب لا  َِ على ِعالَّ    على ُنسه

ب،ا لألمن من الغلط سالتَّ سثيقةٍ  عتيقةٍ  له  صحيف في .  طه

وره ا ون حجورٍ  كه وْتح »يف  كالًلاقع يف ااختالف هنا  وين المنموًلر سموا ذه   فواهلل «البواريفه

 ساألمر كما َبق.   حقيقة لف   أعلمُ 

وْدح ويف األثر:  وكِينة سالتتومه و ءدً؛ ألنَّ الِحْلوم؛ سهوًل السَّ ْموعُ الست   القلوب سالعقول كًلن جه

ف  سالطَّ   ضياع . يُش سالسَّ

ا ُسفِّق إلى موا ينبغوي قًلُلو ْن كان حليم، ولِبه الحلومه   أس فِْعُلوفمه َُ وْن   فكوان ذا طويشٍ     سمه

فه ٍ  َه ل من األفعال  س  بت .ما يندم علي  أس يرى ًَلق عاق  قال من األقًلال  سفهعه

ك  التَّ  أنَّ وفيه أيًضا:   جارب.الِحلم ُيدره

ب البخاريت   (.جاربباب التَّ) :«األدب المفرد»يف  سعلي   هًلَّ

ب صاحب  أ ًل عيسى التِّ  و« جامعو »يف  رمذيت س هًلَّ   فقوال: ذي ا يصوحت علوى المرفوًل  الَّ

 (.جاربباب ما جاء يف التَّ)

ْمع - اق كسر الرَّ  - جاِربوالت   َه حن قًللُ سمن اللَّ   َجِر ةٍ : جه  اُرب(.جه لم: )
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ف النَّ رً من األحًلال  الَّ : العادات المتكرِّ جاِرب هيوالت   ره  اس حقائقلا.تي عه

لَّق يفاللَّ  سأسرد البخاريت   ؛ ألنَّ («تنيمؤمن من ُجْحر مرَّـال ُيلَدغ ال» :باب) :فظ الُمعه

ْدغِ ممَّ  كُ َعوِرض لو  يف نفِسوتوي جواِرب الَّ   التَّ فقُلو : ا يقي  من له ْلوق  فُيودره    أس َعوِرض للخه

 جارب.الِحلم  التَّ 

رَّ   .كر عليلا َتكرَّ فاْعتهبِر ما فيلا من المنافع؛ فننَّ   ك َجر ةُ  ْت فنذا مه

مت لسكذا إذا اطَّ  لذا امتاز مقوام أهول لا  س ِ ك اانتفا   ِ عته على َجارب غيرك  ليكن هه

ُلم ينتفعوًلن مون َلوك التَّ فالتَّ  اريخ عن غيرهم العلم يف معرفة التَّ  جوارب اريخ َجارب  فه

َِ دينِ  لم  سَقًليةِ يف َكثير عقًللِ   اس.أحًلال النَّ  لم  سَميي

 ه.غيرِ    سحالِ العبد  حالِ  انتفا ُ وفيه أيًضا: 

رَّ  ولت انتفاِعو  نهو  اانتفوا  منلواأهْمكه  -  سإن َواقَ -  حوالٍ  فالمرق إذا مه  أنَّ   : أن يعلومه سأهقه

 أخرى. ً، كلا مرَّ َسًلق  فال يسلُ  ي إلى حالٍ ً يءدِّ َلًلك َلك الجادَّ 

 اانتفا . سهذا أقلت 

 ،ً د يف كولِّ   ثاقبة،  فنذا ُرِزق  صير جه واقه منوافعه  سه َه ول يف دويقٍ ً، ِعودَّ  أهْموٍر  خه وْن ده قه َوا   فمه

لهكه بيل الَّ السَّ   معرفة أنَّ  ا، انتفع أسَّ  َه ْفِض تي  َُ  .َسًلقُ  ي    إلى حالٍ لا 

ف ثاني،ا أنَّ  ثمَّ  ره عن الًللوًلن فيلوا   رُبالصَّ : ئةيِّ   من الًلقًل  يف هذه الحال السَّ ا يمنعُ ممَّ  عه

توي َلوك الحوال الَّ   تذكيرها  دنَّ   خًلل فيلاأخرى إلى الدت  ً،   سإن دعت  مرَّ فلًل يحب  نفسه 

 .ا يسًلقُ كانت علي  يف سقٍت ممَّ 

توي َواقَ  لوم َودم معو  ئة ا َدسم  فالحال الَّ يِّ السَّ  األحًلاله  نفعت  ثالث،ا  اِعالم  دنَّ  ثمَّ 

 أخرى. سانتقل إلى حالٍ 

ا العلمه  ْن َاقه زمنُ   دنَّ  سانتفع را ع، رَّ   مه  لخر. ه زمنُ َه

 إلى لخر سجًله اانتفا .
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 هذا يف حال .

ْلق أكثرُ   دحًلالِ  ساانتفا ُ   لم.لم يف أحًلالِ   فلًل ينتفع  ِ لا أكثرُ ألنه  ؛الخه

ر يووة   سذاك قوود يمووارس التَّ ياَووة  سذاك قوود يمووارس ااقتصوواده فلووذا قوود ُيمووارس السِّ 

 توي سقعوًلا فيلوا أدوياقه ب الَّ جارِ َمارس ديئ،ا غير ذلك  لكن َنتفع من التَّ  عليم  سأنته سالتَّ 

 ق  ما أنت في .قد َتعلَّ 

جواِرب التَّ لم يف موا يعوِرض للوم مون اس على اخوتالف ميوادينِ ذي يعترب  دحًلال النَّ فالَّ 

ْلمُ يتَّ    .سيعُ م عقلُ    سع فه

ًٍ  أعمارهم يَخر  تجاربه  الِحلم مع األكا ر أحرى  فُطًلُل  أنَّ وفيه أيًضا:   .كثير

 ك َضمت ك  ِحلم هءاق األكا ر  فننَّ : انتفاعُ - سإن قهُصر عمرك -ك ا يع م    عقلُ سممَّ 

 لم إلى عقلك.عقًلله 

ًٍ  سن  تجوواربه فطووًلل أعمووارهم جعللووم يموورت  يف أنفسوولم سيف غيوورهم  فينتفعووًلن  كثيوور

ووا يف كمووال عقووًللِ  ووا ع يم، ْيووته  ووذلك انتفاع، مته  لم  فوونذا أهسه َِ وو لووم يف  ِ  انتفعووته   لمإلوويلم سله

نت  َِ ُغر   ك.حصًلل الِحْلم لك سإن صه

ً، أنَّ  موون البلوودان يف  يف  لوودٍ  حكًلمووةُ  ة  سنموودْت انًليَّوويف المرحلووة الثَّ  نووي كنووُت سأذكوور موور

ا من ُأناسٍ  يف مجل ٍ  - على غير ميعادٍ  - ًٍ  عد ُمدَّ     سلقيُت عسكري   انقالٍب  رحلوًلا  لفيف،

ثًلن عون  تي قاموت  واانقالب  ثومَّ سلة  سالتقًلا  تلك الُعصبة الَّ إلى َلك الدَّ  ودِّ صوارسا ُيحه

ْن يحفوظُ  سأنَّ   لمصالحِ  لت  منلم مه وْن يحفوظ ثالثوة أجوَاقٍ القورلن  سأهقه مونلم    سكثيورُ لوم مه

ْن عجَ عن ذلك فيصًلم أيَّو . إلوى لخور ..يضِ ام البِويصًلمًلن ااثنين سالخمي   سمنلم مه

ا لمحكوًلمٍ َلك األحًلال الَّ  صف، ِمعهت سه َُ َُبِلج النَّْف  إذا  ا فضوال،  تي  ْصوف،  عون أن َكوًلن سه

 لحاكٍم.
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ووِرحه   األَوواريرِ  ُمنطلووقه  فخرجووُت  وو ُمنْمه ووالوورت  قووًليَّ   درِ الصَّ ر لووي   ا َوومعُت سح ممَّ سُقوودِّ

نِّ  كبيرٍ  ي  رجلٍ اجتماعِ  وثُتومن أهول العلوم  فحدَّ  يف السِّ كنوي أَحودَّ ا َومعُت   عمَّ تهره ث    فه

ْغُت من كالمِ حتَّ  ره   قال: ما ارَفع أحدُ  ي  ثمَّ ى فه
ِّ
 قال مثل ما يقًلل إاَّ   الُحكم على كرَي

بيِّ هءاق  ساأليَّ  َُ  . ديقٍ  ن كلَّ ام 

 فكان القًلل كما قال!!

يف  لم موا يحملو  علوى خيوٍر كثيورٍ    تجوارب هوءاق سعقوًللِ يضيف إلوى نفِسو نُ فاِنسا

ا فقط  سلكنَّ مستقبل عمرِ  ا ساحد، ث، ده ثِّل ل  حه ثِّل أصوال، ه  فلًل ا ُيمه ا يسوتعمل  يف    ُيمه راَوخ،

 جميع أسقاَ  سأحًلال .

ِب  ُسْفيَبنَ وَ )
َ
َيُة ْبُن أ ُة قائل هذا األثر هًل: ) ¶ (ُمَعابو  اِسيه ْفيه ُمعه َُ انه وووْ وُن أه ِوي 

ووْخرُ  - : صه ووْفيهانه َُ ووُم أه ِووي  َْ ووْرٍب  - سا  الاْ ووِن حه
ت
ِدووي ووًِليت  يُ ا ُقره نِ كْ ألُمه ْحمه ْبووِد الوورَّ   نهووى أه هووا عه

اِل الُمْءمِنِينه   ُب  ِخه ُيلهقَّ  سه
ه
امِ  ًَُُلفِّي ْمِق المَّ تِّينه  ِِدمه

َِ نهةه   .(َه

ْخرُ سقًلل : ) : صه ْفيهانه َُ ُم أه ِي  َْ  . نت أ ي  كرٍ  م ن يره قريب،ا يف عائمةه ( َقدَّ سا

 القًلل : )
ت
ِدي ًِليت ا ُقره يَّوى األعلى فاألدنى من القبيلوة؛ فوولا نسبة إلم أنَّ ( َقدَّ ألُمه ة( ) نًل ُأمه

 .من قريشٍ   طنُ 

ووواِل الُموووْءمِنِينه سقًللووو : ) وووُب  ِخه قَّ ُيله ميَّووو ؛(سه ْحره لوووات ة؛ فووونخًلً أمَّ أي يف الُحرموووة ا المه

  أدولرهم   لكنَّو◙ هذا  معاسيةه    سا يخت ت (المءمنين أخًلاله )ًلن ُيسمَّ المءمنين 

رُ   قب.لذا اللَّ هم  ِ سأهْذكه
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 احَلاِدَيُة َوالثََّلاُثونَ الُغرَُّة 

  

نْ    عه
ِ
ْبِد اهلل : ◙ُجنُْدِب ْ ِن عه  » أهنَُّ  قهاله

ِ
ى اهلل الُقْرلنِ ُأسِصيُكْم  ِتهْقًله ْيوِل  ؛سه نِنَُّ  ُنًلُر اللَّ فه

ارِ  ى النَّله ُهده ضه  هواله   الُمْ لِِم سه وره إِْن عه وٍة  سه اقه فه ْلوٍد سه وانه مِوْن جه وا كه لهى مه ُلًلا  ِِ  عه اْعمه ْم فه ودِّ قه ُق فه

زه البهاله  اسه َهجه نِْن  الهكه ُدسنه نهْفِسكه  فه كه ُدسنه ِدينِكه مه نهْفسه الهكه سه ْم مه دِّ قه نِ   ُق فه ْن فه ْحُرسبه مه نَّ المه

لِبه ِدي   ُ ُحِربه ِدينُ  َُ ْن  ْسُلًلبه مه المه اه    ِغنهى  هْعوده النَّوارِ   إِنَُّ  اه نُ ُ سه إِنَّ سه نَّوِة  سه وةه  هْعوده الجه اقه  فه

االنَّاره اه  يُرهه
َِ كت أه اه    ُيفه اسه ِقيُرهه ْستهْغنِي فه  .« يه

اهُ  سه وُد فِووي  ره ْهوودِ »أهْحمه َت  فِوي   «ال
ت
ِقووي البهْيله ووانِ »سه يمه

ِِ ِب ا ووِحيُح «ُدووعه وونهاُدُه صه َْ إِ ُرِسيه   ؛ سه سه

ْثُبُت. اه يه ا سه ْرُفًلع،  مه

  يُ  ُهًله  وَُجنُْدُ  ْبُن َعبْد  الل  
ت
ِقوي له ت العه

لِوي وْفيهانه البهجه َُ  ْ وِن 
ِ
ْبِد اهلل نهوى أه هوا كْ ُجنُْدُب ْ ُن عه

 
ِ
ْبِد اهلل واُرسِق سُجنْوُدِب   عه ْيوِر سُجنْوُدِب الفه ُب  ُِجنُْدِب الخه ُيلهقَّ  ْ وِن ُأمِّ ُجنْوُدٍب  اسه

ه
وًُلفِّي  هْعوده  َُ

ًْلَِِ . ًْلِضِع مه ا لِمه ْم أهِجْد ِذْكر، له تِّينه  سه  السِّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  من (َوالثََّلاُثوَن احَلاِدَيُة) الُغرَّ الغرر األر عين عون الصَّ

لِّوين  اهُ ) سهوًل موا الُمجه سه وُد فِوي  ره ْهودِ »أهْحمه َت  فِوي   «ال
ت
ِقوي البهْيله وانِ »سه يمه

ِِ ِب ا  (  نَونادٍ «ُدوعه

نْ ) صحيٍح    عه
ِ
ْبِد اهلل : ◙ُجنُْدِب ْ ِن عه واله الُقوْرلنِ » أهنَّوُ  قه  سه

ِ
ى اهلل نِنَّوُ   ؛ُأسِصويُكْم  ِتهْقوًله فه

ارِ  ى النَّله ُهده ْيِل الُمْ لِِم سه ةٍ   ُنًلُر اللَّ اقه فه ْلٍد سه انه مِْن جه ا كه لهى مه ُلًلا  ِِ  عه اْعمه  الحديث.( ..«.فه
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ووووا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا للنَّ  ؛(سه  أي ُمضوووواف،
ِّ
ْثُبووووُت   )♀ بووووي اه يه  ( موووون كالموووو سه

♀. 

 ين.رِ لين ساآلِخ األسَّ ة اهلل إلى قًلى  سهي سصيَّ ة  التَّ الًلصيَّ ويف األثر: 

   كتاب اهلل.ة  القرلن؛ فننَّ الًلصيَّ وفيه أيًضا: 

ا كوان أي مو ؛لوارسُهودى النَّ  يل الُم لِمِ   نًلر اللَّ  ااهتداق  القرلن؛ فننَّ  األمرُ وفيه أيًضا: 

ِلم   من أهْمرٍ    ساضوٍح  بيل للعبد  سما كان من أهْمورٍ فااهتداق  القرلن ُينير السَّ  م لمٍ  ُمْدله
 
لِوي  جه

ي نهْف ه  ًلِّ  العبد على إَيان . فالقرلن ُيقه

ية لْليمان  النَّ  ًلِّ  افعة يف العلم سالعمل.سااهتداق  القرلن من أحسن المسالك الُمقه

ف علي  أنَّ سممَّ  َه ْن هًل يف هذا المقام - ا ن رجٍب  ا ُيء نَّ  - سهًل مه وا يف صه ف كتا ،وا ع يم،

لِّي العبده   ًلجد  عدُ لم يُ «  القرلنااَتغناق »  ااهتداق  القرلن  اَمُ   أنَّ  - موع ألومٍ  - سُيسه

نَّ عبد اللادي الصَّ  ا نه  ا لكتواب ا ون رجوٍب غير صه الكتواب     فُحِفوظ لنوا أصوُل ف ُمختصور،

ووق يف رَووالتين ِعلميَّ  ن أنَّ مِوو ساأللووم نادووُئ  تووين يف إحوودى مختصوور ا وون عبوود اللووادي ُحقِّ

وور طًليلووةٍ  الجامعووات موون َوونينه  ما يف  يووان هووذا َوويَّ  كثيوور سا  عوود  سفيوو  ِعْلوومُ   سلووم ُينمه

ب إمام الودَّ   يف قلًلب النَّ األصل  سَقًليتِ  عًلً يف اس  ااَتغناق  القرلن الكريم  سعلي   هًلَّ

  «.فهْضل اَِالم»كتاب 

العمول  و   كانوت مون اِنسوان؛ فوننَّ  حوالٍ  علوى أيِّ   والقرلنِ  األمور  العمولِ فيه أيًضا: و

ِحقه  جاً يفالنَّ  َفينةُ  لوم  - أي حاجوةٍ  - سفاقةٍ  لدٍ من جه  اِنسانه  األسلى ساآلخرً  فملما له

 العمل  القرلن. يرتكِ 

      سمالِووموون الووبالق يف دينِوو أنووًلا ُ  لْلنسووانِ    فيهْعووِرُض نيا دار  ووالقٍ الوودت  أنَّ وفيييه أيًضييا: 

  .سنهْفِس 
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مُ  ِحْفظ النَّْف ِ  أنَّ وفيه أيًضا:  دَّ ض ل   القُ  ُمقه ره ْن عه و على ِحْفظ المال  فمه م ماله   دسن قهدَّ

ل الماله نهْفِس  عه وى الونَّْف ؛ فوالنَّْف  أع وم   ِحصن،ا دسن النَّْف ِ     فجه وبه الموال لِتهْبقه هه سلًل ذه

 من المال.

مُ الدِّ  ِحْفظه  أنَّ وفيه أيًضا:  دَّ ُ وم الوبالق  سأمكون  ين ُمقه على ِحْفظ النَّْف  سالمال؛ فنذا عه

ْفع   النَّْف  سالمال لِحْفظ الدِّ  ب  هْذلُ  ؛ينده جه  لما ِحْف ،ا للدين.سه

ْقوود الوودِّ  َووًلقُ وفيييه أيًضييا:    ووالحرِب  أي الُمصووابه  - المحوورسب فووننَّ ين؛ الحووال مووع فه

ْن ُحِرب دينُ هًل  - األع مِ  ولِب هوًل  - دويقٍ  منو  أدودَّ  المودخًلذه  - سالمسولًلبه    مه َُ وْن  مه

  .دينُ 

َهلووًلن أمووام الحوورب الَّ  وواألمًلال أس  ووالنت  قووة، تووي َكووًلن ُمتعلِّ فووالحرب الَّ  تووي َكووًلن فًلس 

لِّقة  الدِّ  ْرب األديان أع م من حرب األمًلال ساأل دان.ُمتهعه  ين  فحه

ُ ووم اس إذا ُأريوودسا يف أرزاقلووم النَّوو اس عوون هووذا غووافلًلن؛ فووننَّ سأكثوور النَّوو ِضووبًلا سعه غه

أهْيوته ِرقَّولم  فنذا ُأريدسا يف أديوانِ ُمصا ُ  يلم ره وة الودِّ َِ ْضوبة ن يف نفًل لم  فوال َجود فويلم الغه

توي حقيقوة الحورب المءلموة الَّ  نيا  موع أنَّ ا ُأريدسا على الدت تي كانًلا عليلا لمَّ الَّ  سالحماَةه 

ْن ُحِرب يف َدإ على المال سالنَّْف  هي حرب الدِّ    لتلوك الحورب   فاَتسولمه دينِوين؛ فمه

 ه.  من  عدِ َيذهب مال   سَتذهب نفُس 

ْن عه َّم حربه سأمَّ  ًلَّ   ينالدِّ  ا مه ن للوم الخطور؛ أعانو  ذلوك علوى منو   س هويَّ  اسه ف النَّ سخه

َِ اس  سِحْفظ أمًلالِ النَّ  ِحْفظ دينِ   لم.لم سنفًل

واس مون منفعة، للنَّ  أع مُ   ينريخ الُمنِْذر من حرب الدِّ فالصَّ  ريخ الُمنوِذر يف حورب الصَّ

 فًلس.تي َذهب فيلا األمًلال سالنت الَّ   نياالدت 

ول عنو  أكثور النَّو - مكما َقدَّ  - سهذا األمر فه وان علويلم موا يهِحيُكو  الُمبطُلوغه هه ًلن اس  سه

ين  فوال يودلمًلن سا يغضوبًلن  سا يقًلموًلن يف ُنْصورً ديون اهلل سالمفسدسن يف حرب الودِّ 
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ينًلن    هلل ا يدلمًلن إذا ذي يهدين الَّ الكلب لم يدكل للم عجين،ا  فالدِّ    سكدنَّ ▐

وو ئه ُرزِ  وو  دوويقُ رسر المتعلِّ  ُمصوواٍب يف انتمووار المت وو قووة  وو   فوونذا نهقه ة لريَّ موون أرزاقلووم المَّ

ْدته صيحاَِ  جه  ين.الدِّ نيا على الدت هذا من َقديم  لم؛ سكلت لم سصرخاَِ سه

ره ُجندُب الَّ  ا يحاذي هذا القًلله سممَّ  كه   ، ؒة الحفيودا ون َيميَّو قًلُل  ◙ ذي ذه

رهُ  األَيرُ »ا ُألِقي    يف َجن القلعة  فقال: لمَّ  َه ْن أه وْن ُحوبِ  عون   هوًلاه مه سالمحبوًلس مه

ا  وودغالل اللووًلى  سأنَّ  أي أنَّ ؛ «اهلل يَّوود، ووْن صووار ُمقه ووا هووًل مه ووْن  األَووير حق  ووا مه المحبووًلس حق 

 .▐ُحبِ  قلب  عن اهلل 

 ن َرجعوان إلوى َع ويم األمور الودِّ االكلمتوسَلوك 
ِّ
وره ُجنودُب    ن يوره يني كه يف قًللو :  موا ذه

ْن ُحِربه ِدينُ ») ْحُرسبه مه نِنَّ المه لِبه ِدي   ُ فه َُ ْن  ْسُلًلبه مه المه  (.«نُ ُ سه

  النَّوارِ  ِغنهوى  هْعوده إِنَّوُ  اه »ة  يف قًللو : )رغيب يف الجنَّ ار  سالتَّ رهيب من النَّ التَّ وفيه أيًضا: 

اه  نَّووةِ سه ووةه  هْعووده الجه اقه إِنَّ النَّوواره اه »)  - ةأي ا حاجووة  عوود الجنَّوو -( « فه اسه وويُرهه
َِ ووكت أه اه    ُيفه  سه

ا ِقيُرهه ْستهْغنِي فه ْن صار مآلُ  (؛«يه وْن  و  يف الودت  اَوتكثره  ار لوم يسوتغِن  مويقٍ   إلى النَّ فمه نيا  سمه

دَّ ه فاقُة ة لم َضرَّ ُأدِخل الجنَّ  قه ْن ُأدِخل النَّ مت علي  يف الدت َه ا سفيلوا  اره نيا  سمه فكان للا أَوير،

ا رُ فننَّ   فقير، َْ كت أه ْقرُ   ا ُيفه دت فه الٍ ه  سا ُيسه فه َه تي انتلى من ًَلق الحال الَّ  ه  فلًل ا يَال يف 

 .اكم من ذلكأعاذنا اهلل سإيَّ  - ارلنَّ إليلا  القرار يف ا

 قائُل هذا األثر هًل كما قال المصنِّف: ) (الل   وَُجنُْدُ  ْبُن َعبْد  )
ِ
ْبوِد اهلل ُجنُْدُب ْ ُن عه

  يُ 
ت
لهِقي ت العه

لِي ْفيهانه البهجه َُ  كْ ْ ِن 
ِ
ْبوِد اهلل واُرسِق   نهى أه ها عه ْيوِر سُجنْوُدِب الفه وُب  ُِجنْوُدِب الخه قَّ ُيله سه

 ْ ِن ُأمِّ ُجنُْدٍب  اسُجنُْدِب 
ه
تِّينه   ًَُُلفِّي ًْلَِ ِ  هْعده السِّ ًْلِضِع مه ا لِمه ْم أهِجْد ِذْكر، له  (.سه

 سقًلل : )
ت
لهِقي ت العه

لِي م أنَّوالبهجه   نِسوبُة إلوى القبيلوة األعلوى فواألدنى؛ فلوًل مون قبيلوة ( َقدَّ

ةه   . هِجيله
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اُرسِق سُجنُْدِب سقًلل : ) ْيِر سُجنُْدِب الفه ُب  ُِجنُْدِب الخه ُيلهقَّ  هذه ثالثوةُ (؛ ْ ِن ُأمِّ ُجنُْدٍب اسه

 ألقاٍب ل .

وب  ِ ساألَماق المضوافة يف ألقا ِ  لوا يف ح ِّو  مون لوا إلوى الخيور ُيوراد منلوا َع ويُم الُملقَّ

 أس غير ذلك = هذا معناها.  (حمًَ الخير)أس   (الخير جندُب )الخير؛ فقًلللم: 

اُرسِق سقًلل : ) واحر ؛ أي(سُجنُْدِب الفه وة قتلِو  السَّ ق  ين الحقِّ سالباطل يف قصَّ   الَّذي فهرَّ

ا ِره وا لوده ْطع، و  قه تهله ويف فقه ُه  السَّ واله عه   الَّذي كان ُيلبِّ  على النَّاس سهوم ُمجتهِمعوًلن عليو   فه

ه. ا لمرِّ  سمنع،

ًْلَِو ِ سقًلل : ) ًْلِضوِع مه ا لِمه ْم أهِجوْد ِذْكور، له ودً؛ أنَّو  لو ؛ أي(سه م يهوذُكر أحوُد يف الكتوب الُمعتهمه

 .◙ ن عبد اهلل  مًلِت ُجنُدِب  مًلضعه 

وْت  ِ   توي ُختِمه ًٍ سهذه الجملة مون التَّوراجم الَّ فيلوا أنوًلاُ  مون الِعلوم حقيقوُة   لوا كولت ُغورَّ

د:  وا لوم ُيفوره وا يهتَّصول  آخرهوا ممَّ د  فممَّ ودافِن ) اِفراد؛ منلا ما ُأفوِرد  سمنلوا موا لوم ُيفوره مه

حا ة ا:   (الصَّ يهاَِلم  سمنلا أيض، فه َُبيِّن مًلاضع سه تي  وحا ة)الَّ قاَِل الصَّ ن موات؛ أي (مه   فويمه

ن ُقتِل ِرق  سمه ن غه نِ   سمه ق سمه َهراِجِملم  احتهره ع  المناقيش من  ا ُيجمه  .(1) إلى غير ذلك ممَّ

 

 
 

 

 

                                                           

ا عإلى هنا َوموام الومجل  ( 1) ٰ لِكه   الرَّ سثالثوين  ثموانٍ   َونة رجوٍب مون دولر  الثَّالثينليلة الخمي   سكان ذه

   عد األر عموائة ساأللف.
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِنَيُة َوالثََّلاُثونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ْمٍرس  عه  ْ ِن عه
ِ
ْبِد اهلل : ¶عه وْيُكْم  ِوال» أهنَُّ  قهاله له ُكْم  عه لُِّموًلُه أهْ نهواقه عه لَُّموًلُه  سه تهعه ُقْرلِن فه

له  قه ْن عه ا لِمه اِع ، ى  ِِ  سه فه كه ْسنه  سه َه َُْج ْسدهُلًلنه  سه ِِ   َُ نُْ   نِنَُّكْم عه  .«فه

اهُ  سه ٍم فِي  ره الَّ َه ُم ْ ُن 
َِ ا ائِِل الُقْرلنِ »أهُ ًل ُعبهْيٍد القه  فِوي   «فهضه

ت
ِقوي البهْيله وانِ »سه يمه

ِِ ِب ا ؛ «ُدوعه

ِحيُح. نهاُدُه صه َْ إِ  سه

و اِصوي  ُهًله  َوَعبُْد الل  ْبُن َعْماار  ْمِرس ْ ِن العه  ْ ُن عه
ِ
ْبُد اهلل  عه

ت
ِدوي   يُ الُقره

ت
وْلِمي نهوى كْ  السَّ

ِن   ْحمه ْبِد الرَّ : أه ها عه قِيله ٍد  سه مَّ  أه ها ُمحه
ه
  ًَُُلفِّي

ه
ِهوي حِّ  سه لهى األهصه  عه

ًِ
رَّ ه الحه

يهالِي ِة له فِي ِذي الِحجَّ

وائِِف   قِيوله  ِالطَّ ةه  سه كَّ قِيله  ِمه اِم  سه ِقيله  ِالمَّ ًلَِ  فه ًْلِضِع مه اْخُتلِفه فِي مه تِّينه  سه
َِ
ٍث سه نهُة ثهاله َه

. قِيله  ِِمْصره  سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َوالثََّلاُثوَنالثَّاِنَيُة ) الُغرَّ من الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ٍم فِوي  ره والَّ َه ُم ْ ُن 
َِ ا وائِِل الُقوْرلنِ »أهُ ًل ُعبهْيٍد القه  فِوي   «فهضه

ت
ِقوي البهْيله سه

انِ » يمه
ِِ ِب ا ونْ ) صوحيٍح  (  نَونادٍ «ُدعه ْموٍرس  عه  ْ وِن عه

ِ
ْبوِد اهلل : ¶عه واله وْيُكْم » أهنَّوُ  قه له عه

وا  ِال اِع ، وى  ِوِ  سه فه كه ْسنه  سه َه َُْجو ْسودهُلًلنه  سه ِوِ   َُ نْوُ   ونِنَُّكْم عه ُكْم  فه لُِّمًلُه أهْ نهواقه عه لَُّمًلُه  سه تهعه ُقْرلِن فه

له  قه ْن عه  (.«لِمه

لتم القرلن.ويف األثر:   األمر  ِتهعه
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لتم قراقَو   سَفسويره  سغيور ذلوك يتعلَّ  ِعْلمٍ  سهًل يتناسل كلَّ  ق     فيندرن في  األمر  ِوتهعه

 ة.من العلًلم القرلنيَّ 

  . تعليمِ  األمرُ وفيه أيًضا: 

وْن ُرِزق ِعْلوم القورلن يَّ رِّ ُهم الذت  اس  تعليملم القرلنه سأحقت النَّ  ة من األ نواق سالبنوات  فمه

و  فيو  سجو ٍ  على أيِّ  وا  و  أن يبذله مُ كوان حقيق، ودِّ وا  سُيقه ُلوم أحوقت يف َعليِمو   َعليم،   أ نواقه  فه

   للم ما يرجع إلى األمر الدِّ نهْفعِ   نهْفع   سأع مُ  اسِ النَّ 
ِّ
   سأعاله: َعليم القرلن.يني

 عن . سُل ءالعبد مس ءال عن القرلن  سأنَّ األمر  ااَتعداد للست وفيه أيًضا: 

ة في   فوالقرلن كوالم اهلل  سهوًل ة اِلليَّ ءال عن الُحجَّ   الست   يف أصلِ ءال عن  يجمعُ سالست 

ْلق   فهُلم مستُ ُحجَّ  موا ادوتملت عليو  مون  ة يف كولِّ ة اِلليَّوسلًلن عن َلك الُحجَّ ء  على خه

 فاصيل.التَّ 

ُسنه جوَاوُ  أنَّ وفيه أيًضا:  ا حه ل القرلن ل  إمام، عه ْن جه ه  جَاق العبد يدسر على القرلن؛ فمه

ْن ألقاه سراقه هِلري ا َاقه   ه.ه جَاوُ سمه

وله لِ   يكفوي عون غيورِ القرلن  سأنَّو ِع هُم ساعظِ وفيه أيًضا:  قه وْن عه و ؛مه ا انوت م فيو  مون لمه

   سالبِمارً ساِْنذار.سالجاللِ  معاين الًلعد سالًلعيد  سالجمالِ 

د القرلن أَمَّ  جه قُل سه ْن كان ل  عه   .ساِعٍظ يع   يف أهْمره كلِّ  فمه

و) اِصوي ) هوًل: قائول هوذا األثور ( َوَعبُْد الل  ْبُن َعْمااار  ْموِرس ْ وِن العه  ْ وُن عه
ِ
ْبوُد اهلل عه

 
ت
ِدي   يُ الُقره

ت
ْلِمي ِن  كْ  السَّ ْحمه ْبِد الرَّ : أه ها عه قِيله ٍد  سه مَّ  نهى أه ها ُمحه

ه
وًُلفِّي َُ  

ه
يهوالِي وِة له فِوي ِذي الِحجَّ

واِم   ِقيوله  ِالمَّ ًلَِو  فه ًْلِضوِع مه اْخُتلِوفه فِوي مه وتِّينه  سه
َِ
ٍث سه نهُة ثهاله َه ه 

ِهي حِّ  سه لهى األهصه  عه
ًِ
رَّ الحه

قِيله  ِِمْصره  ِف  سه
قِيله  ِالطَّائِ ةه  سه كَّ قِيله  ِمه  .(سه
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 سقًلل : )
ت
ِدي  الُقره

ت
ْلِمي دَّ  السَّ قه َه  ( نوًل َولمٍ )  يف األعلوى ساألدنوى  سلقبيلتِو ةُ لا نِسوبم أنَّ ( 

 .من قريشٍ   طنُ 

 سقًلل : )
ه
ًِ  ًَُُلفِّي ورَّ ه الحه

يهالِي ِة له  أي ليوالي الًلقعوة الممولًلرً يف اَوتباحةِ  ؛(فِي ِذي الِحجَّ

وا  يَيوده  ؛ فوننَّ امٍ ثالثة أيَّ  المدينةه  معاسيةه   نِ  جيش يَيده  ْمرم، ره وا عه ود ألهول المدينوة جيم، أهْرصه

والمدينةه   هعث  إليلم  فاَتباح هذا الجيُش  لِبهت أموًلاُل سُهتِكه َُ ا من أهللا  س تهل كثير، ت   سقه

سُقتِول فيلوا كثيوُر مون أهول القورلن؛ فقيول: موات فيلوا   أعراُض يف َلك الًلقعة الممولًلرً

ت فيلا ألُف اظ القرلن الكريم  سقيل: اَُتبِ من ُحفَّ  َبعمائةٍ    .نْض ِض تُ فافْ   ِْكرٍ  يحه

 ا ل.الِفتهن يختلط فيلا الحا ل  النَّ  سهذه حال الِفتهن؛ فننَّ 

ًُ  سهي سقعةُ  و  مملًلر ويِّ من أع م الًلقائع السَّ ْكر يف َواريخ الصَّ ل يف  قايوا در األسَّ ئة الوذِّ

 ا عين.حا ة سأسائل التَّ الصَّ 

رَّ  أ سقعة الحه ره ْن قه و  أَوبا ،ا س والق،   سأحسن فهْلملا  ًسمه ِلومه   =رِّ سموا نهوتهج عنلوا مون المَّ  فه

ا من األحًلال المتجدِّ   كثير،
ِّ
 .دً اليًلم يف العالم اَِالمي
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالثََّلاُثونَ  الثَّاِلَثةُ الُغرَُّة 

  

نِ  اِن ْ ِن  هِميٍر  عه : ¶النتْعمه وإنَّ لِ » أهنَُّ  قهاله ومه  انِ طه يْ لمَّ  صه
 الِ
ه
وا  سه خُ فُ سه  ي ومه  نَّ إِ ًلخ،  صه

 الِ
ه
 ي

ُ :خُ فُ سه  انِ طه يْ المَّ    مِ عُ نْ ده  ِ  رُ طه البه  ًلخه
ِ
  اقِ طه عه  ِ  رُ خْ الفه   سه اهلل

ِ
واقُ الكِْبرِ   سه اهلل وعه  يه   ادِ بهوى عِ له

ِ
َِّ   سه اهلل  ا ُ بهوا

  اِت ذه  رِ يْ ي غه ى فِ ًله الله 
ِ
 .«اهلل

اهُ  سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره نهاُدهُ ؛ «األهده َْ إِ ُن  سه  سه سه ا ُرِسيه حه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  .يه

يار     يُ  ُهًله  َوانلُّْعَمابُن ْبُن بَش 
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه ْعٍد األهْنصه َه اُن ْ ُن  هِميِر ْ ِن  نهوى أه هوا كْ النتْعمه

  
ِ
ْبِد اهلل  عه

ه
ى ًَُُلفِّي ِة  ِيِرينه مِْن ُقره ْريه تِّينه  ِقه

َِ
ْمٍ  سه نهةه خه . َه  ِحْم ه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َوالثََّلاُثوَن الثَّاِلَثُة) الُغرَّ من الغورر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ ) سهًل ما الُمجه سه اِريت فِي  ره دِ »الُبخه ِب الُمْفره ونِ ) حسونٍ  (  نَونادٍ «األهده واِن ْ وِن  عه النتْعمه

: ¶ هِميٍر   صه مه  انِ طه يْ لمَّ إنَّ لِ » أهنَُّ  قهاله
 الِ
ه
ا  سه خُ فُ سه  ي  صه مه  نَّ إِ ًلخ،

 الِ
ه
وُ :خُ فُ سه  انِ طه يْ المَّ  ي  ًلخه

  مِ عُ نْ ده  ِ  رُ طه البه 
ِ
  اقِ طه عه  ِ  رُ خْ الفه   سه اهلل

ِ
  ادِ به ى عِ له عه  يهاقُ الكِْبرِ   سه اهلل

ِ
َِّ   سه اهلل و ا ُ به ا  اِت ذه  رِ ْيوي غه ى فِوًله الله

 
ِ
 .(«اهلل

يهنِْصُب حبائل  ليًلقع  يف المَّ يكيد  ِ  يطان مكائده للمَّ  أنَّ   يانُ ويف األثر:   .رِّ لا ا ن لدم  فه

ًٍ والمصالي:  كجمع مهصال ره ب اصطياد ديقٍ الَّ  ؛ سهي المَّ  .ذي ُينصه
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ب سُيصاد  ِ والفخوخ:  َُنصه ؛ سهًل للُة  وْيدُ جمع فهخ  ل لِموا ُأريود صه أس  طعوامُ  -ه لا  فُيجعه

  .ذي ُنِصب ل الَّ  يقع يف الفخِّ    فيدإ إلي  ثمَّ - نحًله

 فما يجعل  النَّ 
ه
وسُفخًلٍ  يصطادسن  ِ  اس من مصالي ول لا ما يريودسن  فالمَّ عه يطان قود جه

 
ه
بهلا يكيدهم  ِ  للم ُهم مصالي ا نهصه  لا.سفخًلخ،

وًلجي  إلى ااعتناق  معرفة مكائد المَّ التَّ وفيه أيًضا:   لف  فوننَّ يطان  سهًل من علوًلم السَّ

 ا ُمبين،ا.كان لْلنسان عدس  يطان المَّ 

رَّ  ا يقي اِنسانه سممَّ  مون الحبائول    ه  سموا يهنصوبُ ه سمصوائده مكائوده  أن يعرف العبدُ  :هده

ج  على النَّ  سِّ فه َلك المصائده  اس؛ فننَّ سُيره ره ْن عه وْن  سالمكائده  مه أهْمكن  أن يحوذر منلوا  سمه

قهع فيلا. ِلللا سه  جه

نَّ  م صواحب نيا  سأ وًل عبود اهلل ا ون القويِّ مونلم: ا ون أ وي الودت ؛ ف يف هوذا جماعوةُ سقد صه

الثة ؛ سهذه الكتب الثَّ «َلبي  إ لي »صاحب    سأ ًل الفرن ا ن الجًلزيِّ «لفانإغاثة اللَّ »

 يطان سمصائده.فات يف  يان مكائد المَّ من أحسن المصنَّ 

وو ووسكوان هووذان الكتا ووان األخيوران خاصَّ  نوا  فكووان كتوواُب العنايووة  وو  يف ُقْطرِ  ا َع ومُ ة، ممَّ

اُيقره « لفانإغاثة اللَّ »  س«َلبي  إ لي » ن يف جملة الكتب المقرسقً يف ِحلهق العلم  سلوم قه

قيُق يكن كتاب ا ن أ ي الدت  عل  معلما. نيا ُطبِع حينئٍذ  سهًل حه   جه

افع  العلوم النَّو عن معرفة هوذا  ة،   سطالب العلم خاصَّ ة، فال ينبغي أن يهغفل المسلم عامَّ 

ِلول هوذه المكائوده  فوننَّ   يطانالمَّ  ذي يقي  درَّ الَّ  وْن جه لِملوا أمكنو  أن  مه وْن عه وع فيلوا  سمه قه سه

 لا سيحذرها.يدمنه 

 اهلل. مِ  دنعُ  يطان البهطهرُ من مكائد المَّ  أنَّ وفيه أيًضا: 
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يف  دنو  أس لسوان  أس  علوى العبود نِعموة،  ▐ دن ُيونِعم اهلل ؛ غيانالطت : هًلوالَبَطر 

لده  ثمَّ  ا  نعمة اهلل  يطغى اِنسانُ  مال  أس سه  علي   طاغي،ا فيلا. ▐فيكًلن  هطِر،

اس  موا يطان؛  دن يستطيل العبد على النَّ الفخر  عطاق اهلل من مكائد المَّ  أنَّ وفيه أيًضا: 

 لَاه اهلل  سيرى ل  مكان،ا فًلقلم.

 يطان.اهلل من مكائد المَّ  الكربياق على ِعباد أنَّ وفيه أيًضا: 

قِّ والكبرياء هي:  دت الحه ْلق  فيهُردت  ره و الحوقَّ  العبدُ  ساحتقار الخه ذي يدَيو   سيحتِقور عبواد الَّ

 .اهلل 

َِّ  أنَّ وفيه أيًضا:   يطان.با  اللًلى يف غير ذات اهلل من مكائد المَّ ا

 طاعة اهلل.)ذات اهلل( هنا: والمراد بي

وو فيميوول العبوود إلووى مووا يميوول ووا  وو  سمحبَّوويف نفِسوو ا يجوودُ إليوو  ممَّ عاصووي،ا اهلل   ة، لوو   ُأْنس،

 في . ▐

مت  َقبيح هءاق األر عِ وفيه أيًضا:   من مرذسل األخالق سالِخصال. لنَّ   سأنَّ لنَّ سذه

 ،ً د يف نفس  ساحد جه و أنَّ  فلويعلمْ   مونلنَّ  فهمْن سه سه يف قلبو  مِ المَّ وره وا مون يطان قود غه نجنيق،

لهكةه  ِ أن يهُجرَّ  كمنجنيقاَ   فيًلِد    .لذا المنجنيق إلى أ ًلاب الله

 َِّ ا أس ا ا أس كِْبوور، ْخوور، ا أس فه وور، ووْن لنوو  موون نفسوو   هطه ووًلىفمه ووا للله فعليوو  أن يسووعى إلووى   باع،

 .ه من يهْعُسر ُ روُ  َخلي  نفس   قبل أن يهستفِحل هذا المرض في   ثمَّ 

ا  ثومَّ  فننَّ  ا  فيتسولَّ  أمراض القلًلب كدمراض األ ودان؛ َبتودئ صوغار، ل إلوى َعوًلد كبوار،

ْخوورُ  وُر أس فه يغفول عوون مداساَوو      ثوومَّ   سيعرُفوُسوو  ُيءنِ ى يسويرُ أس هووًل،  أس كِْبورُ  قلوب العبوود  هطه

ْفعه  ى  ماق األيَّ    عن نفس   ثمَّ سُيلِمل ده وا يف قلبو   حتَّ   ياليام ساللَّ ُيسقه وا ع يم، م، ره ى يصوير سه

لهكات  سر َّ يهُجرت   .▐لذا من دين اهلل ما خرن  ِ ه إلى الله
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ب للم المَّ صه ففي قِ  ْن نهصه لين ساآلخرين ممَّ ً،   األهسَّ من هوذه الحبائول موا  يطان ساحد

ا!  فعادسا  عد اَِالم ُكفَّ أخرجلم    من دين اهلل   ار،

قهع يف ديقٍ  أنَّ وفيه أيًضا:  ْن سه والي سالُفخوًل ِ  مه صه وده دينُو  من هذه المه    سدنيواه؛ فوننَّ فهسه

و يطانالمَّ  ا  سهًل يدعًله إلوى المَّ يِّن لو  الفحمواق سالمنكوره رِّ ا يريد    خير، َه   فيقوع يف   سُيو

قهط يف ُهًلَّ  فساٍد عريضٍ  َه  .من هذه المصالي سالفخًل ِ  ساحدٍ  ًِ إذا 

دَّ فكمه  َهره له عنلا سقع فيلا س فه ا يف طريق  إن غه ر، يجب علي  أن ؛ ىا يندى العبد إذا رأى ُحفه

 خًلخ .يطان سفُ مصالي المَّ ز من الًلقًل  يف يتحرَّ 

يار  ) وْعٍد  ُهًله ): قائل هذا األثر ¶ ( َوانلُّْعَمابُن ْبُن بَش  َه اُن ْ وُن  هِمويِر ْ وِن  النتْعمه

  يُ 
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه   كْ األهْنصه

ِ
ْبِد اهلل  نهى أه ها عه

ه
ى  ًَُُلفِّي وِة  ِيوِرينه مِوْن ُقوره ْريه تِّينه  ِقه

َِ
ْمٍ  سه نهةه خه َه

 .(ِحْم ه 

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه دَّ األهْنصه قه َه  .هم ن يرُ ( 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالثََّلاُثونَ الرَّاِبَعُة الُغرَُّة 

  

وونْ  ووِعيٍد الُخووْدِريِّ  عه َه : ◙أه ِووي  وواله ووُر » أهنَّووُ  قه فِّ َُكه ُه  وواقه وونِنَّ أهْعضه ُجووُل فه ا أهْصووبهحه الرَّ إِذه

انه  ََِّق اهلله فِينها  اللِّسه ْمنها ؛َهُقًلُل: ا تهقه َْ ْمته ا تهقه َْ نِنَّكه إِِن ا ْجنها  فه جه ْجته اْعًله جه إِِن اْعًله  .«سه

اهُ  سه ُد فِي  ره أهْحمه ْهدِ »التِّْرمِِذيت سه َت و ُ  - «ال ْفوُظ له اللَّ ونهاُدهُ ؛ - سه َْ إِ وِحيُح  سه  سه وا ُرِسيه صه ْرُفًلع،  مه

اه  ْثُبُت  سه  .يه

يد  ا بُو َسع 
َ
   ُهوًله  خلُْدر يُّ َوأ

ت
ِجوي ره َْ واِريت الخه ونهاٍن األهْنصه

َِ الِوِك ْ وِن  وْعُد ْ وُن مه ْموُلًلرُ َه  مه

    ُِكنْيهتِ ِ 
ه
ْبِعينه  ًَُُلفِّي َه نهةه أهْر هٍع سه َه  : قِيله تِّينه  سه

َِ
ْمٍ  سه ٍث أهْس أهْر هٍع أهْس خه نهةه ثهاله ِدينهةِ  ِالَه  .مه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل كرذ وحا ة  (الرَّاِبَعُة َوالثََّلاُثوَن) الُغرَّ من الغرر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ ) سهًل ما الُمجه سه ُد فِي  ره أهْحمه ْهدِ »التِّْرمِِذيت سه َت ونْ ) صوحيٍح  (  نَونادٍ «ال وِعيٍد  عه َه أه ِوي 

: ◙الُخْدِريِّ  ُجُل » أهنَُّ  قهاله ا أهْصبهحه الرَّ وانه إِذه وُر اللِّسه فِّ َُكه ُه  اقه نِنَّ أهْعضه وِق اهلله   فه ََّ ُقوًلُل: ا َه

ْمنها ؛فِينهووا ووتهقه َْ ْمته ا ووتهقه َْ نِنَّووكه إِِن ا ْجنهووا  فه جه ْجووته اْعًله جه إِِن اْعًله ْفووظُ )(  «سه اللَّ يف  ألحمووده  (سه

َت »  «.هدال

ا) ْرُفًلع، ُرِسيه مه ا إلى النَّ ؛ (سه  أي ُمضاف،
ِّ
اه )  ♀ بي ْثُبُت  سه  .كالم ( من يه

ْعلوو  موودار ااَووتقامة سااعًلجووان؛ فووننِ َع وويم دوودن اللِّ ويف األثيير:  اَووتقام  سووان؛  جه

 .ْت  اعًلجَّ اعًلنَّ  اَتقامت جًلارح العبد  سإنِ 
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َح َحْت َصييلُ إَِذا َصييلُ  ً؛ الَجَسييِد ُمْضييَضةً  فِييي َوإِ    َأَع : »♀سهووًل َصووديق قًللوو  

ييُه، ييُه، َفَسييَدْت َفَسييَد الَجَسييُد  َوإَِذا الَجَسييُد ُكل  اللسووان مِْغووراف  ؛ ألنَّ «َوِهييَي الَقْلييُب  َأَع  ُكل 

 القلب.

ا محجًل ،ا يف القلب يهْخُرن    اللِّ  ن فاألمر الكامن محفًله، وره ا خه سوان  فونن كوان صوالح،

ا خرن الفساد على اللِّ الح على اللِّ الصَّ   سان.سان  سإن كان فساد،

ووفلووذان العضووًلان متَّ  فوواألهثهر المووذكًلر َصووديُق للحووديث الح سالفسوواد  صووالن يف الصَّ

ا.  المذكًلر لنف،

ور اللِّ سان متبًلُ   س قيَّ اللِّ  أنَّ وفيه أيًضا:  فِّ َُكه سوان؛ أي َخضوع ة األعضاق َا عُة ل   فلي 

 سَنقاد ل .

ره قهًلَّ ؛ ( هنا: الخضًل  ساانقيادكفيرالت  )فو كه ونَّ ذه رغيوب التَّ »يف كتواب  ة األصوبلاينتام الست

 «.رهيبسالتَّ 

ْب  امتنوع اللِّ  سِحْفظُ  مِت فهْضل الصَّ  وفيه أيًضا: وا لسوانه   والحه ت حافِ ، ومه وْن صه سان  فمه

 .رِّ يف الخير سالمَّ  سان رًَلُل ذي يكًلن     فاللِّ الَّ  رِّ من المَّ  من كثيرٍ 

رِّ  ُ  سا يكاد العبد يخلُ  ْن قهلَّ إاَّ   هه  سُيًلافق خيره من ده ْبس   فمه قالُ   مع دسام حه لَّ مه    جه

قامُ    .مه

ُ م مقام السَّ  ودت كالمو  مون الجمعوة لم كانًلا ُيِقلت لف؛ فننَّ س   عه ْن ُيعه ًلن الكالم  سفيلم مه

لَّ ة ما يجري    لسانُ لِِقلَّ  ؛إلى الجمعة َهعه ن قراقً القرلن ة مِ رعيَّ ق  الًلهائف المَّ   من غير ما 

 ساألذكار سنحًلهما. 
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يد  اخلُْدر يُّ ) بُو َسع 
َ
وْعُد ْ وُن )ف: قائل هذا األثور هوًل كموا قوال المصونِّ  ◙ (َوأ َه

  
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه نهاٍن األهْنصه

َِ الِِك ْ ِن  ْمُلًلرُ مه     ُِكنْيهتِ ِ  مه
ه
ْمٍ   ًَُُلفِّي ٍث أهْس أهْر هٍع أهْس خه نهةه ثهاله َه

ْبِعينه  َه نهةه أهْر هٍع سه َه  : قِيله تِّينه  سه
َِ
ِدينهةِ  ِالسه  .(مه

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه دَّ األهْنصه قه َه  ه.م ن يرُ ( 

ْمُلًلرُ سقًلل : ) دَّ  ؛( ُِكنْيهتِ ِ  مه قه َه لهبت علي   س  م ن يره.أي غه
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالثََّلاُثونَ اخَلاِمَسُة الُغرَُّة 

  

نْ  بَّاسٍ  عه  ْ ِن عه
ِ
ْبِد اهلل : ¶ عه َهْضِرُ ًلا اه » أهنَُّ  قهاله ُ   ِبهْعضٍ     هْعضه

ِ
لِكه ؛ كِتهابه اهلل نِنَّ ذه فه

كَّ فِي ُقُلًل ُِكمْ   .«ُيًلقُِع المَّ

اهُ  سه ُد فِي  ره دَّ ٍم فِوي «ُمْسنهِدهِ »ُمسه والَّ َه ُم ْ وُن 
َِ ا أهُ ًل ُعبهْيٍد القه وائِِل الُقوْرلنِ »  سه ونهاُدُه «فهضه َْ إِ ؛ سه

ِحيُح  سه  ا ُرِسيه صه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه ِة األُسلهى. يه ى الُجْمله ًله
َِ  مِنُْ  

ْبِد الُمطَّلِِب  ُهًله  َوَعبُْد الل  ْبُن َعبَّاابس   بَّاِس ْ ِن عه  ْ ُن عه
ِ
ْبُد اهلل  ال عه

ت
ِدوي    ُقره

ت
اِدوِمي الله

بَّاِس   ُب ُيْكنهى أه ها العه قَّ ُيله ِب  سه ره : البهْحورُ  - ِبهْحِر العه ا قِيله ُر َّمه ْبوِر   - سه الحه  سه
ه
وًُلفِّي واٍن  َُ ونهةه ثهمه َه

تِّينه 
َِ
ائِِف. ِ سه  الطَّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر حا ة  (َوالثََّلاُثوَناخَلاِمَسُة ) الُغرَّ من الغرر األر عين عن الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ُد فِي  ره دَّ ٍم فِوي «ُمْسنهِدهِ »ُمسه والَّ َه وُم ْ وُن 
َِ ا أهُ وًل ُعبهْيوٍد القه وائِِل »  سه فهضه

نْ ) صحيٍح  (  نَنادٍ «الُقْرلنِ  بَّاسٍ  عه  ْ ِن عه
ِ
ْبِد اهلل : ¶ عه  اه » أهنَُّ  قهاله

ِ
َهْضِرُ ًلا كِتهوابه اهلل  

ُ   ِبهْعضٍ  كَّ فِي ُقُلًل ُِكمْ ؛  هْعضه لِكه ُيًلقُِع المَّ نِنَّ ذه  (.«فه

ووا ُرِسيه سه ) ْرُفًلع، ا إلووى النَّ  ؛(مه  أي ُمضوواف،
ِّ
اه مووام  )لووذا التَّ  ِ  ♀ بووي ْثُبووُت  سه مِنْووُ   يه

وى وِة األُسله ى الُجْمله ًله
وُ  اه »سهوي قًللو : ) - (؛ فالجملوة األسلوىَِ   هْعضه

ِ
َهْضوِرُ ًلا كِتهوابه اهلل  
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 ثبتت من كالم النَّ  -( « ِبهْعضٍ 

ِّ
وا    يصوحت مام الموذكًلر فننَّوا  التَّ   أمَّ ♀ بي مًلقًلف،

ا.¶ اسٍ عن ا ن عبَّ     سا يثبت مرفًلع،

ْرب كتاب اهلل  عِض النَّ ويف األثر:  دِّ  ؛   وبعضٍ لي عن ضه ا تغواق    علوى  عوضٍ  عِضو أي ره

 . آيةٍ  الفتنة  ُمعارضة ليةٍ 

 
ت
ْفووع اِدووكال سَحقيووق  -م كمووا َقوودَّ  - عنوو  هووًل سالمنلووي ا تغوواق الفتنووة؛ فوونن كووان لره

 افع.فلذا من العلم النَّ   األحًلال

َُمكِل عليلا يف صوحَّ    كدن يذكر العبد لية،  ثمَّ لف في  كثيرُ سكالم السَّ  ة يذكر لية، أخرى 

م  ينلموا   ودن يُ ُيبهيَّن موا يرفوع التَّ  الفلم  ثمَّ  هَّ لوا كوذا قوال: )هوذه اآليوة سجلُ عوارض الُمتهوًله

  .لا كذا(سَلك اآلية سجلُ 

  سقًللووو  َعوووالى: [56]القصووو :﴾ ک ک ک گ گ﴿قوووًلل اهلل َعوووالى:  :فموووثال، 

 النَّ  ليتووان يف حووقِّ  ؛[52]الموًلرى:﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿
ِّ
 َوودلت  ؛♀ بووي

 .مستقيمٍ    يلدي إلى صراطٍ انية على أنَّ الثَّ  سَدلت     ا يملك ِهداية أحدٍ سلى على أنَّ األ

هَّ  ْفع ما ُيتهًله ًلفيوق اآليوة األسلوى هوي يف نهْفوي ِهدايوة التَّ  قوال: إنَّ م مون َعارضولما أن يُ سره

 .انية فلي يف هداية البيان ساِردادا اللداية الثَّ ساِللام  سأمَّ 

 فالنَّ 
ت
عليم  فلوي لو   سُنِفيهوت عنو  ُأثبِتهت ل  هداية البيان ساِرداد سالتَّ  ♀ بي

ا  سالُمعووِرضه   ًلفيووق ساِللووامهدايووة التَّ  ووا   فلووي   يووده أن يجعوول الكووافر ُمسوولم، ُمتَّبِع،

ذِّ  ق،ا.سالُمكه دِّ  ب ُمصه

هَّ  ْفع ما ُيتهًله ت لياُت لره ره
 افع.عارض  ينلا كان هذا من العلم النَّ م من التَّ فنذا ُذكِ

ْعل َلك اآلية مانعة، من معنوى هوذه اآليوة  الفتنة سإن ُأريد  ِذْكر هذه اآليات ا تغاقُ     جه

 ََّ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ائغين  كما قال َعالى يف َوًلرً لل عموران: فلي حال ال
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ََّ ؛ فووو[7]لل عمووران:﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ وو)ال ذين يضوور ًلن ائغًلن(: هووم الَّ

 الفتنة. ا تغاقه  القرلن  عض   بعضٍ 

ْرب القرلن  عضه  أنَّ وفيه أيًضا:  ْعوُل كَّ    بعٍض ُيًلِرث المَّ ضه  منو  ُمعاِرضوة، ليوة،  ليوةٍ  ؛ فجه

ْيغ قلب منمءُ  كت أخرى ُيًلقِع العبد يف المك  سهذا المَّ    . ا كالم ره ِّ   ه: زه

ْن دواق مون عبواده  فالفسواد يودإ  سيلدي اهلل   ب في ا ري كالم اهلل حق   فننَّ     مه

 ََّ  يغ.العبد من جلة ما يف قلب  من ال

وا  سهوذا معنوى قوًلل اهلل َعوالى:  ا القرلن الكريم فلًل حق  أمَّ  ٻ ٻ  ٻ ﴿ُيًلِرث حق 

 . الحقت   فلًل يف نفس  حق   سا ينمد من  إاَّ [2]البقرً: ﴾پ پ پ پ

ْبوُد )ف: قائل هذا األثر هوًل كموا قوال المصونِّ  ¶ (َوَعبُْد الل  ْبُن َعبَّاابس  ) عه

ْبِد الُمطَّلِِب  بَّاِس ْ ِن عه  ْ ُن عه
ِ
 ال اهلل

ت
ِدي بَّاِس   ُقره ت  ُيْكنهى أه ها العه

اِدِمي ُب الله ُيلهقَّ ِب  سه ره  ِبهْحِر العه

: البهْحرُ  - ا قِيله ُر َّمه ْبِر   - سه الحه  سه
ه
تِّينه  ًَُُلفِّي

َِ
اٍن سه نهةه ثهمه ائِِف  ِ َه  .(الطَّ

 السقًلل : )
ت
ِدي   ُقره

ت
اِدِمي دَّ الله قه َه  .من قريشٍ   طنُ  ( نًل هادمٍ )م ن يره  س( 

ُب سقًلل : ) ُيلهقَّ ِب  سه وره : البهْحورُ  - ِبهْحوِر العه وا قِيوله ُر َّمه أي  اِضوافة سعودملا؛ فلوًل  ؛(- سه

ا: ))البحر( أس هًل ) حر العرب(  سيُ  ْبرُ قال ل  أيض، لو   الثة ألقواُب (؛ سهذه األلقاب الثَّ الحه

بهحت  َه ا يف   ؒ ة  فكانغًليَّ ة ساللت ينيَّ ره يف المعارف الدِّ لِسعة ِعلم   س ،َ ًٍ رأ  .علًلٍم كثير
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 السَّاِدَسُة َوالثََّلاُثونَ الُغرَُّة 

  

نْ  اَِمٍ  عه ِديِّ ْ ِن حه : ◙ عه واله ورُ » أهنَُّ  قه ْعُرسُفوُ  ُمنْكه واٍن مه مه وانٍ  إِنَُّكوُم اليهوًْلمه فِوي زه مه وْد  زه قه

ْعُرسُف  ُرُه مه ُمنْكه ى  سه انٍ  مهضه مه ْدَِي زه  .«يه

اهُ  سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت ْفُظ له ُ  - «ال اللَّ ؛   - سه
ت
اِرمِي الدَّ ْيبهةه  سه اْ ُن أه ِي ده نهاُدهُ سه َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

يُّ ْبُن َحبت ام   ت  ُيْكنهى أه ها طهِريٍف   وََعد 
 الطَّائِي

ِ
ْبِد اهلل اَِِم ْ ِن عه ِديت ْ ُن حه  ُهًله عه

ه
نهةه  ًَُُلفِّي َه

تِّينه 
َِ
اٍن سه ِة. ِ ثهمه قِيله  ِالُكًلفه ْرقِيْسيهاقه  سه  قه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (َوالثََّلاُثوَنالسَّاِدَسُة ) الُغرَّ من الغرر األر عين عن الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت ْيبهةه  ( )«ال اْ ُن أه ِي ده  سه
ت
اِرمِي الدَّ  صوحيٍح  (  نَنادٍ سه

نْ ) واَِمٍ  عه ِديِّ ْ ِن حه : ◙ عه واله ورُ » أهنَّوُ  قه ْعُرسُفوُ  ُمنْكه واٍن مه مه وانٍ  إِنَُّكوُم اليهوًْلمه فِوي زه مه وْد  زه قه

ْعُرسُف  ُرُه مه ُمنْكه ى  سه انٍ  مهضه مه ْدَِي زه  .(«يه

نَّف»هًل يف  سإطالق العَس ا ن أ ي ديبةه   م.كما َقدَّ « الُمصه

 إطالق  للدَّ سكذلك 
ِّ
نن»ُيراد     رامي ا.«الست بهق أيض، َه    س

اللَّْفظُ ) َت »يف المذكًلر ألحمد  (سه  «.هدال

ََّ  يان ُغر ة اَِالم  تغيت ويف األثر:  ََّ ر ال ا لقًللو  من يتغيَّوموان  فوال ر دويئ،ا فمويئ،ا  َصوديق،

 .رساه مسلمُ  .«ْسَلُم َغرِيًبا، َوَسَيُ وُد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ َبَدَأ اإلِ : »♀
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 يكثر. رَّ   سالمَّ الخير يهِقلت  أنَّ وفيه أيًضا: 

دت في معرسُف    يكًلن يف زمانٍ فننَّ  لَّ كان ُيعه ا  فقه الخيور فصوار هوذا المنكور  ما مضى ُمنكر،

ا.  معرسف،

: ♀قًللو   هم  سهوًل َصوديُق معرسف،ا يف زماٍن يودإ  عوده  قًلمٍ  سَيكًلن منكرُ 

    أنَّووموون حووديث أنوو ٍ  رساه البخوواريت  .«ال ييِذ  َبْ ييَدُه َشييره ِمنْييهُ إِع  وَ  َعييام    َيييْأتِي َعَلييْيُكمْ َع »

ره  ثمَّ :.قال كه  .♀كم َمعت  من نبيِّ قال:  .. فهذه

اس َتبواين أحوًلاللم النَّ  ر ؛ فننَّ طريق َعيين المعرسف سالمنكر هًل المَّ  أنَّ وفيه أيًضا: 

يهُعودت  ُعودت  سَفرتق أقًلاللم  فه وا  سيه ا  سا َوبيل إلوى نهْصوب قوًلُم هوذا معرسف، ه لخورسن منكور،

َِّ  ووين الُمختصوومين إاَّ  الحووقِّ  وو بووا  ديوون ربِّ   ا ووا فلووًل العووالمين  فمووا ُعوودَّ يف المَّ ر  معرسف،

ا فلًل المنكر.المعرسف  سما ُعدَّ    في  ُمنكر،

ََّ  أنَّ وفيه أيًضا:  بِّ الخرب عن أحًلال ال َه  هر.الدَّ  مان ا يكًلن من 

ووْتمُ  :هووًل فَسييب ه ڭ ڭ ڭ  ﴿قووال َعووالى:   اق الكووالم  ا  ووالخرب عوون أحًلالوو    ننمووده

إلووى غيوور ذلووك موون اآليووات   [16]فصوولت: ﴾ھ ھ ھ﴿سقووال:   [19]القموور:﴾ ڭ

   . الُممتملة على الخرب  فلًل مدذسنُ 

اوفيه أيًضا:  ًلق، َُ ا س ْلق يف العمل صالح، ا. ؛اختالف أحًلال الخه ا سُمنكر،  أي معرسف،

وْدر موا يكوًلن للوم مون فالنَّ  اس متباينًلن يف ح ًلهلم مون المعورسف سالمنكور  علوى قه

 ًلق.الح سالست الصَّ 

يُّ ْبُن َحبت ام  ) اَِِم )ف: قائل هذا األثر هًل كما قال المصنِّ  ◙ (وََعد  ِديت ْ ُن حه عه

ت  ُيْكنهى أه ها طهِريٍف  
 الطَّائِي

ِ
ْبِد اهلل  ْ ِن عه

ه
تِّينه  ًَُُلفِّي

َِ
اٍن سه نهةه ثهمه ةِ  ِ َه قِيله  ِالُكًلفه ْرقِيْسيهاقه  سه  .(قه

غَّ اق الململة مفتًلحة، ( هًل  الطَّ ُيْكنهى أه ها طهِريٍف قًلل : )س ا.  فلي  ُمصه  ر،
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ْعلِ  ً،  جه ة، سيقع الغلط فيو  َوار وغَّ  :لوا هواق، ُممواله ْعلو  ُمصه ً،  جه ا)أ وا هريوف(  سَوار )أ وا  :ر،

ْيٍف    .(ُطره

فالمموولًلر فوويلم:   ًلنووان ملجووًلرْين يف أَووماق األسائوولف ووان يكووادان يكسهووذان اللَّ 

ا سُكنية،.  )طهِريف( اَم،
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 َوالثََّلاُثونَ السَّاِبَعُة الُغرَُّة 

  

وونْ  ووره  عه  ْ ووِن ُعمه
ِ
ْبووِد اهلل : ¶عه وواله ووِن » أهنَّووُ  قه ْسووُءسُل عه الِووده مه ووده إِنَّ الًله له إِنَّ الًله ووِد  سه له الًله

الِدِ  ِن الًله ْسُءسُل عه . ؛«مه البِرِّ ِب  سه ْعنِي فِي األهده  يه

اهُ  سه ِريِّ فِي  ره نَّاُد ْ ُن السَّ ْهدِ »هه َت ِحيُح.«ال نهاُدُه صه َْ إِ  ؛ سه

واِب  رَ اَوَعبُْد الل  ْبُن ُعمَ  طَّ ره ْ ِن الخه  ْ ُن ُعمه
ِ
ْبُد اهلل  ال ُهًله عه

ت
ِدوي ِسيت  ُيْكنهوى أه هوا ا ُقره وده لعه

ِن   ْحمه ْبِد الرَّ  عه
ه
ا أهْس أهسَّ  ًَُُلفِّي ْبِعينه فِي لِخِرهه َه ٍث سه نهةه ثهاله .َه ةه كَّ ا  ِمه َهلِيله تِي   ِل الَّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة من الغرر األر عين عون  (َوالثََّلاُثوَنالسَّاِبَعُة ) الُغرَّ الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ِريِّ فِي  ره نَّاُد ْ ُن السَّ ْهودِ »هه َت ونْ ) صوحيٍح   نَونادٍ ( «ال  ْ وِن  عه
ِ
ْبوِد اهلل عه

ره  : ¶ُعمه الِودِ » أهنَُّ  قهاله وِن الًله ْسوُءسُل عه وده مه له إِنَّ الًله وِد  سه له وِن الًله ْسُءسُل عه الِده مه  ؛«إِنَّ الًله

البِرِّ  ِب  سه ْعنِي فِي األهده  .(يه

ْلوق؛ فواهلل ويف األثر:  ول لكولِّ  ▐ يان اخوتالف سهوائف الخه عه أحوٍد سهيفوة،  جه

    سالًللود لو  سهيفوةُ   سالًلالود لو  سهيفوةُ   سالمرأً للا سهيفوةُ جل ل  سهيفةُ لا  فالرَّ يقًلم  ِ 

 .  سالعالِم ل  سهيفةُ ساألمير ل  سهيفةُ 

ا. هنا:)الوظيفة( ود بيوالمقص  ما ُيطالهب    درع،
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ْلوق يف قيوامِ  أنَّ وفيه أيًضا:  َهوْرك القيوام  ِ لم  سفسواده لم  ًلهوائفِ صوالح الخه لوا  أس هم يف 

دِّ   .ي العبد على سهيفة غيرهَهعه

ْلُق  لوا أس أهْمرهم  سإذا َركًلا َلك الًلهوائف فلوم يقًلموًلا  ِ  حه  ًلهائفلم صله  فنذا قام الخه

دَّ  الًلالود  حصل الفساد  ينلم  كالموذكًلر يف هوذا األثور؛ فوننَّ   رهعلى سهيفة غي ى أحدُ َهعه

ده  سإنَّ  له ُلح سه منلموا  ه  فونذا َورك أحودُ سالوده  الًللود إذا قوام  ًلهيفتو   هورَّ  إذا قام  ًلهيفت  صه

دَّ رت سهيفت  حصل المَّ  َهعه  أع م. رت ى أحدهما على سهيفة اآلخر كان المَّ   سإذا 

ا مسوءسليَّ القيام  تلوك الًلهوائف المودمًلر  ِ  أنَّ وفيه أيًضا:   ثقيوُل  قُ   فلوًل ِعوْب ةُ لوا دورع،

 ى على كاهل العبد.ُملق، 

 ا اَُترِعي في  من َدديوِب ا اَُترِعي في   فالًلالد ُيسدل عمَّ العبد ُيسدل عمَّ  أنَّ وفيه أيًضا: 

 ه.سالدِ  ا اَُترِعي في  من  رِّ ُيسدل عمَّ  ه  سالًللده سلدِ 

ۈ   ۈ   ٴۇ    ﴿قًللو  َعوالى:  ه يف أهده    سفيو ِ عن سلدِ  سُل ءالًلالد مس أنَّ وفيه أيًضا: 

   [6]التحريم: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 
لِّمًلهم »: ◙ قال علي عه

  .«سأهدِّ ًلهم

  .ار  سيهِصل  الخير منلم  عد مًلَِ النَّ  لم ليهِقيهلم درَّ ه سَعليمِ  تدديب سلدِ  فالعبد مدمًلرُ 

لوةُ  ةُ دورعيَّ  الًلالودين أمانوةُ  ه؛ فبِورت عن سالده يف  ِرِّ  سُل ءمس الًللده  أنَّ وفيه أيًضا:  إلوى  ُمًلكه

 األساد  سَُيسدلًلن عنلا.

 الًلالدين. األمر  ِبِرِّ وفيه أيًضا: 

 األمر  تدديب األساد.وفيه أيًضا: 

وا ُ لِي    النَّوسممَّ  ْجور هوذا األصول الَّ وره عبود اهلل  ونُ اس: هه كه و ،¶ عموره  ذي ذه  اممَّ

وئل   انت م يف هذه المعاين المذكًلرً يف كالملم  فصار الًلالد يقًلل: )المءدِّب اهلل( َُ إذا 
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

وئل عون  ِورِّ   (يخدم نفس  ساحدٍ  عن َدديب أساده  سصار الًللد يقًلل: )كلت  َُ   سالوده إذا 

و   فننَّ ع يمُ  سهذا در     فالًلالود العقولِ  ر   سا منطوِق هاَين الكلمتين ليستا من ُحكم المَّ

 عن َدديب سلده. سُل ءمس

  سيجعلو    ل   ا أن ُيلقي هذا األمر عن نفِسوه: أن يدعًل اهلل أن ُيصلحه   سلده سمن َدديبِ 

 ًلاكل المذمًلم.هذا من جن  التَّ  ه  فننَّ سحده  ▐على اهلل 

فلوذا كوالم   يخودم نفسو ( كوال   سالديو  سيقوًلل: )إنَّ  ذي يرتك  ورَّ سكذا يف ددن الًللد الَّ 

طَّ يَّوة مر ًلطوة،  منوافعلم المادِّ ااجتماعيَّو ذين يجعلًلن ِصوالَِلمُ الَّ  ينيِّ المادِّ  َهعه لوت ة  فونذا 

بهرَّ   من اآلخر. ساحدٍ  أ كلت َه

ُلوم يعرفوًلن آل وائلم حقَّ سأمَّ  ورت ا أهل اَِالم فه
َِ ُلوم  ك  ًلدِ ُعو ُت بهونْ سمه   كسجوًلدِ  لوم  فه

ًْلكه  ا  سأهدَّ  رعه ببته  ى َرعرعته ى  حتَّ  ًلك فت، صغير، قًلي ا َكتسوب   ًلق  سِصْرته عن الطَّ  سده

ُردَّ ن حقِّ فمِ  َه  سإحسوانٍ  ياه إليك  سملما دفعته إليلما من  ِور  ذي أدَّ لما الَّ للما فضله  لما أن 

 ا دفعاه إليك.ي ديئ،ا ممَّ   ا يمكنك أن َءدِّ فننَّ 

مُ  دهله ا يكواد   توي َعرتيلمواأخرى مون األحوًلال الَّ  يف أمًلرٍ   سَلرهما  لماسُحَنُ   لمافه

وو وود  موويقٍ الووبالق الَّ ك َعموول مووا َعموول موون موون عملووك  لكنَّوو ذي لحقلمووا ألجلووك ُيكافه

لموا ة يف حياَِ حموة سالجنَّوللموا  والمغفرً سالرَّ  ▐َُوديم دعواق اهلل  ثمَّ   اِحسان

 لما.س عد مًلَِ 

 )قائُل هذا األثر هًل كما قال المصنِّف:  ( َوَعبُْد الل  ْبُن ُعَمرَ )
ِ
ْبوُد اهلل وره ْ وِن عه ْ وُن ُعمه

طَّاِب   ال الخه
ت
ِدي ِن  ا ُقره ْحمه ْبِد الرَّ ِسيت  ُيْكنهى أه ها عه ده  لعه

ه
وا  ًَُُلفِّي وْبِعينه فِوي لِخِرهه َه ٍث سه نهةه ثهاله َه

ةه  كَّ ا  ِمه َهلِيله تِي  ِل الَّ  (.أهْس أهسَّ



154 
 

  «الُغرر من موقوِف اأَلَثرِ » َشْرُح

 
 السقًلل : )

ت
ِدي ِسيت ا ُقره ده م أنَّ  نسبُة إلى القبيلةلعه وِدي    هنوًل)أعلى فددنى  س  ( َقدَّ  طوُن  (عه

م هذا يف سالده عمره من  طًلن قريشٍ   .◙ ن الخطَّاب    سَقدَّ
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 الثَّاِمَنُة َوالثََّلاُثونَ الُغرَُّة 

  

ونْ  وةه  عه ْيفه : ◙ أه ِوي ُجحه واله الُِسوًلا ال» أهنَّوُ  قه اقه  جه والِطُ ُكبهوره خه وائُِلًلا سه َه واقه  سه مه ًلا الُحكه

اقه ال  .«ُعلهمه

اهُ  سه ؛  ره
ت
انِي بهره الطَّ ْيبهةه  سه نهاُدهُ اْ ُن أه ِي ده َْ إِ ِحيُح  سه ُرِسيه   صه ا سه ْرُفًلع، اه  مه ْثُبُت  سه  .يه

بُو ُجَحيَْفااةَ 
َ
   َوأ

ت
ائِي وًله  ْ وِن ُمْسولٍِم الست

ِ
ْبوِد اهلل ْهوُب ْ وُن عه ْموُلًلرُ ُهًله سه وُب    ُِكنْيهتِو ِ  مه قَّ ُيله  سه

ْيِر  ْهِب الخه    ًِله
ه
ًِ. ًَُُلفِّي قِيله  ِالبهْصره ِة  سه ْبِعينه  ِالُكًلفه َه نهةه أهْر هٍع سه  َه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (الثَّاِمَنُة َوالثََّلاُثوَن) الُغرَّ من الغرر األر عوين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه   ره
ت
انِوي بهره الطَّ وْيبهةه  سه ونْ ) صوحيٍح  (  نَونادٍ اْ وُن أه ِوي ده وةه  عه ْيفه  أه ِوي ُجحه

◙ : الُِسًلا ال» أهنَُّ  قهاله الِطُ جه خه اقه  سه ائُِلًلا الُكبهره َه اقه  سه مه اقه ًلا الُحكه  (.«ُعلهمه

ُرِسيه ) ا سه ْرُفًلع، اه   )♀بي ( من كالم النِّ مه ْثُبُت  سه  ( عن .يه

دَّ  قه َه  «.ُمعجم  الكبير»ُيراد     رباينِّإطالق العَس إلى الطَّ  نَّ أم س

وْن يصوحب العبودُ  الحثت ويف األثر:  وْن   علوى ُحْسون اختيوار مه وحبة مه  ودن يختوار يف الصت

 ينتفع   .

 .سالعلماقه   سالُحكماقه   الكرباقه  ق:من هءا أنَّ وفيه أيًضا: 

 لم.سَلم سأدرافُ : روُ اس هموالكبراء يف الن  
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 متَِّصفًلن  الِحكمة سالعقل.الوُحكماؤهم: 

 ر .هم العالِمًلن  المَّ وعلماؤهم: 

 راق.األمر  ُمجالسة الكبه وفيه أيًضا: 

 اس.سن فيلا للنَّ تي يتصدَّ لم يف المجال  الَّ إَيانُ والمقصود: 

ً،  غيوره  سالعادً الجارية: أنَّ  ر ودَّ ًٍ  َلك المجوال  َكوًلن ُمقه راق يقًلموًلن الكبهو   فوننَّ كثيور

ٍد معيَّ نووًلن موون الجلووًلس إلوويلم إاَّ لووا  فووال يتمكَّ سيرعًلنه  اس حووًلائج النَّوو   قليلووةٍ  نووةٍ  يف ُمووده

 ينتفع  ما يصدر منلم.ل ؛فيعمد المرق إلى َلك المجال  فيجل  فيلا

ُلم يهُمرت لم عليلم  سنهْفعِ اس لقيامِ لم صارسا روسس النَّ فننَّ  جوارب لم من التَّ  ِ  لم للم  فه

له  إليلم. ْن جه ً، لِمه  ساألحًلال ما يكًلن في  َبصر

 .أي العقالق؛ األمر  مخالطة الُحكماقوفيه أيًضا: 

ْدرُ والمخالطة  لعبود ة ساامتَان ما يكًلن أكثر  فالففي  من الصِّ الُمجاَلسة؛ على  زائدُ  قه

ر  مخالطووة الحكوويم ووالهط  ؛ ألنَّ - العقوول ذي أي – ُيووءمه ووْن خه مخالطتوو  ََيوود يف العقوول  فمه

عى عنلم أقًلاللم سأفعاللم سأحًلاللم ُ م عقلُ   الحكماق سسه   .   سازدادت ِحكمتُ عه

َحمول علوى قود اس رئاَوة النَّو ألنَّ  ؛راق عن المخالطة إلى المجالسةوسُقِصر مقام الكب

مت  َُذه ح  فالمخالِط للوم َسورِ  أحًلاٍل قد  َُمده   ئاَوة للوا دودنُ األدساق  فالرِّ ي إليو  هوذه سا 

ى يف مخالطة الحكيم؛ فننَّ  َُلفه وا إاَّ سهذه الِعلل ساآلفات ا  صو  مون   تخلت   لم يكون حكيم،

 .َة سالُمْلكئاتي َحمل عليلا الرِّ َلك األحًلال المرذسلة الَّ 

  ق.األمر  سءال العلماوفيه أيًضا: 

ْمل العلم عنلم: َءالُ  سمن   من طريقلمأهْخذ العلم ا يكًلن إاَّ  فننَّ  ُبل حه  لم.َُ

ى ل  إله  لا  فال َبيله ته يريد معرفه  المرق يعرض ل  أدياقُ  سُأمِره  سءاللم دسن غيرهم؛ ألنَّ 

دل غيره ر  فيلا إاَّ معرفة ُحكم المَّ  َه  ه لم ينتفع  سءال  ل .  سءال العالِم  فنذا 



157 
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بُو ُجَحيَْفااةَ )
َ
 ْ ِن ُمْسلٍِم )ف: المصنِّ قائل هذا األثر هًل كما قال  (َوأ

ِ
ْبِد اهلل ْهُب ْ ُن عه سه

  
ت
ائِي ًله ْمُلًلرُ الست ُب    ُِكنْيهتِ ِ  مه ُيلهقَّ ْيِر  سه ْهِب الخه    ًِله

ه
قِيوله  ًَُُلفِّي وِة  سه وْبِعينه  ِالُكًلفه َه نهةه أهْر هٍع سه َه

 ًِ  .( ِالبهْصره

ْمُلًلرُ سقًلل : ) دَّ  ُِكنْيهتِ ِ  مه قه َه  م ن يره.( 

ُب سقًلل : ) ُيلهقَّ ْيرِ  سه ْهِب الخه ب إلى كثرً الخير سِع هم  كما َقودَّ  ؛( ًِله ه م يف ن يورِ أي ُينسه

 )ُجندب الخير(.
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 التَّاِسَعُة َوالثََّلاُثونَ الُغرَُّة 

  

نْ  ةه  عه امه : ◙ أه ِي ُأمه اه وُ اْقره » أهنَُّ  قهاله نَُّكمُ سا الُقْرلنه  سه ُغرَّ ةُ  َه قه لَّ اِحُف الُمعه صه ونِنَّ  ؛المه فه

ى الُقْرلنه  اهلله  عه ْلب،ا سه ُب قه ذِّ  .«اه ُيعه

اهُ  سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت ؛   «ال
ت
اِرمِي الدَّ ْيبهةه  سه اْ ُن أه ِي ده نهاُدهُ سه َْ إِ وِحيُح  سه ُرِسيه   صه وا سه ْرُفًلع،  مه

اه  ْثُبُت  سه  .يه

َمبَماةَ 
ُ
بُو أ

َ
ي   َوأ اِرِث  -  ِالتَّْصِغيرِ  –ُهًله ُصده نه ْ ِن الحه ْجاله ْهوٍب   -اْ ُن عه واُل: اْ وُن سه ُيقه سه

ْمٍرس اُل: اْ ُن عه ُيقه    - سه
ت
ْمُلًلرُ البهاِهلِي     ُِكنْيهتِ ِ  مه

ه
. ًَُُلفِّي انِينه  ِِحْم ه ثهمه ت  سه

َِ نهةه   َه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر وحا ة  (التَّاِسَعُة َوالثََّلاُثوَن) الُغرَّ من الغرر األر عين عون الصَّ

لِّين  اهُ سهًل ما ) الُمجه سه ُد فِي  ره ْهدِ »أهْحمه َت    «ال
ت
اِرمِي الودَّ ْيبهةه  سه اْ ُن أه ِي ده  صوحيٍح  (  نَونادٍ سه

نْ ) ةه  عه امه : ◙ أه ِي ُأمه اه وُ اْقره » أهنَُّ  قهاله نَُّكمُ سا الُقْرلنه  سه ُغرَّ وةُ  َه قه لَّ واِحُف الُمعه صه ونِنَّ  ؛المه فه

ى الُقْرلنه  اهلله  عه ْلب،ا سه ُب قه ذِّ  (.«اه ُيعه

ُرِسيه ) ا سه ْرُفًلع،  ( من كالم النَّ مه
ِّ
اه   )♀ بي ْثُبُت  سه  ( عن .يه

 األمر  قراقً القرلن.ويف األثر: 

ََّ اس فيالنَّو ًلاهر؛ فوننَّ حذير من ااغرتار  وال َّ التَّ وفيه أيًضا:  خوذسا موا َولف كوانًلا إذا ا

لَّ  ا عه لِّقًلن مصاحفلم يف  يًلَِ مصحف، ُلم ُيعه  هم.لم أس مساجدِ قًله  فه
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ًَُلِرث ااغرتارسَلك الصت  ه  أُ سهوًل ا يقوره  قورلنٍ  اِنسان صواحُب  أنَّ   دن ُي هنَّ   ًلرً قد 

ا.سإنَّ  ق، لَّ ل  ُمعه عه  ما جه

ولهف مون حوال النَّوصوار فيذي لف هًل الَّ سَعليق المصاحف المعرسف يف السَّ  َه اس موا 

ْعوول المصوواحف يف أدراٍن  ووُعف َع وويم القوورلن حتَّوو   ثوومَّ مرفًلعووةٍ  موون جه ووت هووذه ضه له َِ ى ُأن

ْعلُ  وت لا على األرض من الباليوا الًلاقعوة الَّ المصاحف سُجِعلهت على األرض  فهجه توي فهمه

وواس  سصووارسا ا يسووتغر ًلنه يف النَّوو ووْن مهضووى فكانووت المسوواجد لا  سأمَّ سقوود  - القديمووةا مه

وسيُ   أدركناها ى - يواض  قايوا منلواد يف الرِّ ًلجه أي  - ُجِعلهوت يف نهْفو  ُجوذر المسوجد ُكوًل،

َِّ  - فتحوواٍت  وول فيلووا َلووك المصوواحف  ا ووَُجعه ووا لِمووا كووان عليوو  السَّ لف موون َعليووق باع،

ْضعلا. المصاحف سعدمِ   سه

ْلم القرلن؛ وفيه أيًضا:  ْلمُ  القرآ  َفَوْعيُ األمر  فه   .هًل فه

 فالغاية الُع مى من إنَال القرلن هًل: فهْلم معاني   سالعمل  ما في .

ْلم القرلن؛ أنَّ وفيه أيًضا:  ْلم القرلن حوقَّ    يدفع العذاب عن العبد؛ ألنَّ فهْضل فه الفلوم  فه

ذَّ ين. ِمل اِنسان لم يكن من الُمعه  يحمل على العمل  فنذا عه

ْلم القرلن ِعلمُ   فًلق َفسير القرلن.لف؛ هًل من علًلم السَّ  سفه

ْلم القرلن فلًل ثباُت د المعاين  سأمَّ جرَّ ر على مُ َفسير القرلن يقتِص  فننَّ  َلك المعواين  ا فه

 سان سالجًلارح.سهلًلر لثارها على اللِّ   لا يف القلبسرًَلُخ 

َِّ وفيه أيًضا:  ْعلُ ا  لا يف البيًلت سالمساجد.خاذ المصاحف  سجه

ْفع المصاحف  اوفيه أيًضا:  ا لُسنَّ َِّ األمر  ره نِ ة السَّ باع، ََّ  لف  فمه ا فليتعاهودا  هخذ مصحف،

ْفعِ   يف إجالل . غُ يف َع يم   سأ له    أع مُ ه  فننَّ   أس مسجدِ    إن كان يف  يتِ  ره
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َمبَماااةَ )
ُ
بُااو أ

َ
ي  )ف: ما قووال المصوونِّ وووور هووًل كووووول هووذا األثووووقائ ◙ (َوأ  –ُصووده

نه ْ ِن  -  ِالتَّْصِغيرِ  ْجاله اِرِث اْ ُن عه ْموٍرس -الحه اُل: اْ وُن عه ُيقه ْهٍب  سه اُل: اْ ُن سه ُيقه    -سه
ت
البهواِهلِي

ْمُلًلرُ      ُِكنْيهتِ ِ  مه
ه
انِينه  ِِحْم ه  ًَُُلفِّي ثهمه ت  سه

َِ نهةه   .(َه

ْمُلًلرُ  : )سقًللُ  دَّ  ُِكنْيهتِ ِ  مه قه َه  م ن يره.( 
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 قاَل امُلَصنُِّف وفَّقـُه اهلُل:

 اأَلْرَبُعونَ الُغرَُّة 

  

نْ  الٍِك  عه : ◙ أهنهِ  ْ ِن مه ن ُيْكثِْر يهْلُجرْ » أهنَُّ  قهاله  .«مه

اهُ  سه ْعٍد  ره َه  فِي  اْ ُن 
ت
ِقي البهْيله انِ »سه يمه

ِِ ِب ا نهاُدهُ ؛ «ُدعه َْ إِ ِحيُح  سه  .صه

نَُس ْبُن َمبل ك  
َ
اِريت  َوأ الِِك ْ ِن النَّْضِر األهْنصه   يُ ُهًله أهنهُ  ْ ُن مه

ت
ِجي ره َْ ًه  كْ الخه َه ْمو نهى أه ها حه

 
ِ
ًلِل اهلل َُ اِدِم ره خه ُب  ِِذي األُُذنهْيِن  سه ُيلهقَّ    ♀سه

ه
ٍث  ًَُُلفِّي : ثهواله قِيوله نهةه اْثنهتهوْيِن  سه َه

.ًِ َِْسِعينه  ِالبهْصره  سه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًه  المصنِّف سفَّق  اهلل ذكر لِّوين من  (اأَلْرَبُعوَن) الُغرَّ وحا ة الُمجه  الغرر األر عين عون الصَّ

اهُ سهًل ما ) سه ْعٍد  ره َه  فِي  اْ ُن 
ت
ِقي البهْيله وانِ »سه يمه

ِِ ِب ا ونْ ) صوحيٍح  (  نَونادٍ «ُدوعه أهنهوِ  ْ وِن  عه

الٍِك  : ◙ مه ن ُيْكثِْر يهْلُجرْ » أهنَُّ  قهاله  (.«مه

بهقاَ »ُيراد     سإطالق العَس ا ن َعدٍ  َُسمَّ «طه  «.بقات الكربىالطَّ »ى   س

ُثر كالم  سقع يف ُهْجر القًلل  يان أنَّ ويف األثر:  ْن كه   .مه

دي :وُهْجر القويف   . ئُ ُمنكره سره

د من القًلل؛ ألنَّ الكالم يقع في فكثيرُ  ل الكالم إرَاا، ما ا ُيحمه َِ فَّ   ُير تهحه ظ مون   سا يه

 ه.رِ   سُمنكه   سقهبيحِ من   فيقع يف مرذسلِ  ديقٍ 
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الكوالم  قليله  من الًلقًل  يف القبائح؛ ألنَّ  ة الكالم  فلي أمانُ على قِلَّ  الحثت وفيه أيًضا: 

 ادرً من .الكلمات الصَّ  م     فلًل يعدت ا يتكلَّ ز ممَّ يتحرَّ 

مت ُهْجر القًللوفيه أيًضا:   .هنكرِ أي م؛ ذه

ْدح ادتغال العبد  ما يعني ؛ ألنَّ وفيه أيًضا:  ًه  مه  موا ا  على اادتغالِ  الكالم  رهانُ  كثر

 .يعني

ى  ع يم المعنوى؛ فلوًل المبنه    سقع قليله لذا األثر؛ فننَّ سمن لطيف المناَبات: الختم  ِ 

وونوواُت سالبيِّ  نوواُت سَحتوو  موون المعوواين البيِّ   ثووالث كلموواٍت  ْصووف كووالم الصَّ حا ة ؛ سهووًل سه

المعاين  فتلك اآلثوار الوًلاردً يف  األلفاظ ع يمه    فقد كان كالملم قليله ة، خاصَّ  ╚

اَُ سِعدَّ  -هذا الكتاب  ر، وْن َوار  كالملوم ع ويمِ  لا مون قليولِ كلت  - لا أر عًلن أهثه المعنوى  فمه

ْيرهم وديلمساقتدى  ِ    سه الكوالم  إلوى موا صوارسا إليو  مون اانتفوا   كالمو   فوننَّ  صواره   له

ْن ُسفِّق إلىدسن زمنٍ  افع ا ينحصر يف زمنٍ النَّ  لَّ منا عِ    سمه َهكه   د  ونُ م     سكان محمَّ   
ِّ
 علوي

  الحسين  نِ   نِ ا
ِّ
بِّ  كالم الحسنِ  ◙  ن أ ي طالٍب  علي  كوالم األنبيواق؛  البصريِّ  ُيمه

و ُأسإ من الِحكمة يف ُحْسون الكوالم موا ُيموبِ   و  كوالمه   ؒ ألنَّ  ة ألفاهو  األنبيواق يف قِلَّ

وا  سا و سجاللة معاني   مع كًلنو  لوي  مونلم قطع، مون صولحاق  حا ة  سهوًل رجوُل مون الصَّ

 .ا عينالتَّ 

ولَّ  وْن قه ْير أسلئوك ُسفِّوق إلوى موا كوانًلا عليو   فمه ْن َار  ِسه وع      ساختوار أطيبهوكالُمو فمه نهفه

 ر زمان .  سإن َدخَّ اسه كالم  النَّ 

ظ النَّ أنَّ   ؒالحسن البصريِّ  سيف أخبار أ ي َعيدٍ  عه منلم فقال:  اس  فقام رجُل   سه

ا مضًلا على خيلٍ  ك ذكرته إنَّ  ؛َعيدٍ يا أ ا    فقوال: ُعوْرٍن  ا علوى ُحُمورٍ   سإنَّوُ ْلومٍ  ُدْهومٍ  قًلم،
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ْن َار على طريق القًلم سصل» ذ  جادَّ  ؛«مه ْن أهخه ََّ أي مه   يهِصول فننَّو  بوع لثوارهمً أسلئك سا

 إلى ما سصلًلا إلي .

و ن أنفوع موا يكوًلن مِو -سمون جملتلوا: الموذكًلر هنوا  - حا ةفاآلثار المذكًلرً عن الصَّ

 .♀للعبد  عد كالم اهلل سكالم رًَلل  

الوب أن سفيلا من ينا يع العلم ما ُيصلِح األقًلال ساألفعوال ساألحوًلال  فوال ينبغوي للطَّ 

لِوو أنَّ  فيلووا  سلوويعلمْ  يَهوده  ْلووم كووالم اهلل  :  موون َحصويل أصووًلل ِعْلموو منتلووى أهمه بهلِّغوو  فه َُ أن 

ا. ِ    ينتفع  فننَّ ╚حا ة سالصَّ  ♀سرًَلل   ا ع يم،  لذا انتفاع،

نَُس ْباُن َمبل اك  )
َ
واِريت )قائول هوذا األثور هوًل:  (َوأ الِوِك ْ وِن النَّْضوِر األهْنصه أهنهوُ  ْ وُن مه

  يُ 
ت
ِجي ره َْ  كْ الخه

ِ
وًلِل اهلل َُ واِدِم ره خه وُب  ِوِذي األُُذنهوْيِن  سه قَّ ُيله ًه  سه َه ْمو   ♀نهوى أه هوا حه

 
ه
ًِ  ًَُُلفِّي َِْسِعينه  ِالبهْصره ٍث سه : ثهاله قِيله نهةه اْثنهتهْيِن  سه  .(َه

 سقًلل : )
ت
ِجي ره َْ اِريت الخه دَّ األهْنصه قه َه  م ن يره.( 

 ين المذكًلرين يف هذا الكتاب  لوي  مونلم أحودُ حا ة األنصاريِّ الصَّ  طائف: أنَّ سمن اللَّ 

 لم من الخَرن.من األسس  فكلت 

ُب  ِِذي سقًلل : ) ُيلهقَّ ب إليلوا  فيقوال يف أذني  ُدِلر  ِ  أي لصفةٍ  ؛(األُُذنهْينِ سه لا  فصار ُينسه

 .(ذس األذنين)في : هًل 

فيو  ليسوت   صوفةٍ  ق  دعضواق البودن  أن يكوًلن اخوت َّ موا َعلَّوسهذه طريقة األلقاب في

ي تو  أس غيرهما من األلقواب الَّ (ذي اليدين)  أس (ذي األذنين)  أس ()ذي الُبطهْينلغيره  كو

ْن  عده سقعت يف الصَّ   .همحا ة أس مه

وا  افعسهذا لخر البيان على هذا الكتاب النَّ    كوالم ألنَّو ؛ففي  من المعاين ما يجعلو  نافع،

 .╚حا ة الصَّ 
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 .(أصًلل العلم)رات يف  رنامج الحفظ  سكذلك يف  رنامج سهًل أحد المقرَّ 

ْن قرأه سحف  . نسدل اهلل  ْن َمع   سمه  أن ينفع كاَب   سمه

سللو  سصوحب    دٍ م على عبده سرًَلل  محمَّ ى اهلل سَلَّ العالمين  سصلَّ  سالحمد هلل ربِّ 

 أجمعين.

 

 مخسِة جمالَسَتمَّ الشَّْرُح ِفي 

  اجلمعة غرَّة شعباَنَليلَة آخُرها 

 َسَنَة مثاٍن َوَثالِثنَي َبْعَد اأَلْرَبِعِماَئِة َواأَلْلفِ 

 ِفي َمْسِجِد ُمصعب بن ُعمْيٍر ِبَمِديَنِة الرِّياض 
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